
e zal maar politicus zijn in tij-
den van SamuSocial en schan-
dalen rond intercommunales. 

Met argusogen wordt je loon onder de 
loep genomen, meerdere mandaten zijn 
bij voorbaat verdacht en geen journalist 
schudt je de hand zonder dat ie checkt of 
er geld aan bleef kleven. 

Rond de partijen waarvoor politici 
werken blijft het merkbaar stiller. Hoe 
rijk zijn zij eigenlijk? Hoe transparant 
is hun boekhouding? En bezondigen zij 
zich niet nu en dan aan enig gegraai? “Het 
gezamenlijk vermogen van de Belgische 
partijen bedraagt zo’n 142 miljoen euro”, 
zegt Jef Smulders van het Instituut voor 
de Overheid, die voor zijn doctoraat on-
derzoek deed naar de inkomsten en uitga-
ven van politieke partijen. “Een klein deel 
van hun inkomsten halen ze bij leden en 
uit giften, maar 80 procent is belasting-

geld. De partijen die vertegenwoordigd 
zijn in het parlement krijgen samen zo’n 
70 miljoen euro per jaar aan financiering. 
De koek wordt verdeeld na de verkiezin-
gen: hoe meer stemmen een partij haalt, 
hoe meer overheidsdotatie ze jaarlijks 
binnenrijft.” 

70 miljoen euro is best veel over-
heidssteun, zeker als je kijkt naar 
andere Europese landen. Enkel 
Spanje staat op gelijke hoogte. 
Waarom krijgen de Belgische par-
tijen zo’n royale toelage?  
Jef Smulders: “Dat is zo gegroeid. Tot 1989 
kregen enkel de parlementsfracties een 
kleine overheidstoelage. Partijen haalden 
hun geld bij leden en uit giften van bedrij-
ven. Maar de kosten voor verkiezingscam-
pagnes rezen de pan uit en partijen hadden 
steeds meer bedrijfsgeld nodig. Dat zette 
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KRIJGEN BELGISCHE PARTIJEN TE VEEL BELASTINGGELD?

Lees meer op P.20

14

IK KRIJG HET 
VLOEKEN NIET 

AFGELEERD
Leven na Leuven:

N-VA-woordvoerder  
Joachim Pohlmann

“DAT WEER HIER, VIER 
SEIZOENEN OP ÉÉN DAG!”

Talen oefenen met koetjes en kalfjes 
tijdens Taaltafels Arabisch 

DE DAG WAAROP JE  
HET MEEST GEDAAN KRIJGT
Drie ervaringsdeskundigen over  

het nut van thuiswerken

“EEN ONGEBOREN BABY  
OPEREREN BLIJFT SPANNEND”

Topdokter Liesbeth Lewi

19

Geen date 
zonder 
diploma?

Zijn relaties 
tussen dokter 
en verpleeg-
ster, piloot en 
stewardess, 
directeur en 
secretaresse 
verleden tijd? 
Vandaag be-
halen meer 
vrouwen dan 
mannen een diploma hoger onderwijs. Hoe kieskeurig 
richten zij hun pijlen? “Vrouwen die per se een partner wil-
len die minstens even hoog is opgeleid, maken het zichzelf 
moeilijk.”

Onze politieke partijen worden slapend rijk dankzij de belastingbetaler, zegt politicoloog Jef 
Smulders. Links en rechts zitten op een geldberg, en stemmenkanon N-VA is zelfs de rijkste 
partij uit de Belgische geschiedenis. Valt dat nog te verantwoorden? “Het kán met minder, 
maar daar is politieke moed voor nodig.” Pieter-Jan Borgelioen

Lees verder op P.02

Een vaak gebruikt 
trucje: maak de te 

verdelen taart groter. 
Dan hoef je toch niet te 

diëten als je verliest.

“Het blijft een uiterst 
complexe aandoening, in 
het meest complexe or-
gaan van de mens, maar 
het momentum is er”, zegt 
neurowetenschapper Bart 
De Strooper over zijn on-
derzoek naar alzheimer.  

De Strooper is één van de 
vier laureaten van de Brain 
Prize. “De globale weer-
klank van die andere prijs 
heeft ze misschien niet, 
maar binnen het vakge-
bied is het echt wel groot 
nieuws”, zegt hij.

Naar aanleiding van de 
prijs maakt hij een stand 
van zaken op. “De mole-
culaire en genetische ach-
tergrond van de ziekte 
begrijpen we nu tamelijk 
goed. En ook de omgang 

met alzheimer aan het 
ziekbed is goed gevorderd. 
Maar een groot probleem 
is dat de ziekte vaak te laat 
gediagnos tiseerd wordt. 
Dan is behandeling meest-
al onmogelijk. Vergelijk het 
met kanker. Als je die pas 
zou beginnen behandelen 
bij een volledige metastase, 
is het pleit verloren.”

“We hebben betere 
diagnos tische tools nodig. 
Elementaire intelligentie- 
en geheugentests zijn in 
een vroeg stadium van de 
ziekte nutteloos. Er wordt 
nu gewerkt aan informa-
tie uit elektrische metin-
gen. Ook het verband tus-
sen slaapstoornissen en 
alzheimer is een interessan-
te onderzoekspiste.”

Lees meer op P.09

De partij zit er 
warmpjes bij

‘ Alzheimer 
moet vroeger 
opgespoord’ 

Politicoloog Jef Smulders:

de deur open voor corruptie, wat ook is 
gebleken uit de Agusta-affaire begin jaren 
negentig. Politici hadden zulke schanda-
len zien aankomen en hebben aan zelfre-
gulering gedaan nog voor die zaak aan het 
licht kwam. Giften werden beperkt, die 
van bedrijven zelfs verboden, en ter com-
pensatie heeft men de partijdotaties in het 
leven geroepen.”
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Wat zijn de voordelen van een thuiswerkdag?  Lees het artikel op P.10

©
 Jo

ris
 Sn

ae
t

MEGAFOON

… of bijna de hele ring rond Leuven: zo 
kan je je de 6 kilometer lange collectie van 
het Universiteitsarchief visueel voorstellen. 
Het archief is verpakt in 20.553 dozen van 
verschillend formaat. De kern wordt ge-
vormd door het eigenlijke archief van de 

universiteit, maar je vindt er ook archieven 
van hoogleraren en studentenverenigin-
gen. In de bibliotheekcollectie vind je liefst 
2.138 verschillende studententijdschrif-
ten, van De Roze Drempel tot De Lastigen 
Architect, van Irreëel tot Neuroosje.

GET8LL3N 
LEER

6 keer
de Bondgenotenlaan

Een pyjama is een 
teken van ziekte. 

Ik moet in bed liggen, 
denken patiënten 

dan. (…) We merken 
dat ze sneller geneigd 

zijn in hun eigen 
kledij door de gang 

te schuifelen dan 
dat ze dat in een 

pyjama doen.

Zorgprogramma-manager 
Paul Giepmans vertelt waarom 

UZ Leuven patiënten stimu-
leert om hun eigen t-shirt of 

broek te dragen: het maakt hen 
actiever. En zeker voor oudere 
patiënten is het soms net goed 

dat ze rondwandelen.

(Het Nieuwsblad, 16/03/2018)

Als het opvalt dat er 
op ooghoogte alleen 

vleesvervangers 
staan, terwijl je voor 

een bakje gehakt moet 
bukken, dan wek je 
bij een beduidend 
deel van je klanten 

weerstand op.

Kunnen supermarkten ons 
helpen om duurzamer te 
consumeren? Producten 
strategisch plaatsen kan 

mensen helpen om betere 
keuzes te maken, maar voor 

radicaal nieuwe keuzes werkt 
het niet, zegt professor Tim 

Smits, gespecialiseerd in 
voedselmarketing. 

(De Standaard, 20/03/2018)

vervolg van P.01

“Partijen hebben zichzelf door de jaren 
heen steeds meer budget toegekend. De 
laatste keer in 2014 bij de zesde staatsher-
vorming, toen de werking van de Senaat 
werd afgebouwd. Die afslanking had een 
besparing van negen miljoen kunnen 
betekenen, maar door wat te sleutelen 
aan de regelgeving heeft het de partijen 
vier miljoen opgebracht! Het gevolg was 
dat partijen die bij de laatste verkiezin-
gen minder goed scoorden, zoals sp.a of 
CD&V, toch nog evenveel of zelfs meer 
geld kregen. Een vaak gebruikt trucje: de 
te verdelen taart groter maken zodat je 
niet hoeft te gaan diëten.” 

Wat doen politieke partijen met 
dat geld? 
Smulders: “Ze spenderen het aan verkie-
zingscampagnes, maar ook aan commu-
nicatie en de partijorganisatie. Uit mijn 
onderzoek blijkt dat partijen in Europa 
over het algemeen het meeste geld uitge-
ven aan de organisatie, loonkosten voor 
personeel bijvoorbeeld. In Vlaanderen 

zijn die uitgaven dubbel zo hoog als die 
voor communicatie, en bij de Franstalige 
partijen liggen ze zelfs vier keer hoger. 
De enige uitzondering in ons land is 
Vlaams Belang: zij spenderen het meest 
aan communicatie. Dat geldt overigens 
voor alle uiterst rechtse partijen in Euro-
pa. Affiches, filmpjes of flyers nemen de 
grootste hap uit hun inkomsten. Ze kun-
nen minder deelnemen aan het beleid 
en moeten de kiezer dus op een andere 
manier overtuigen.”

Levensverzekering  
Sinds de vorige verkiezingen is 
N-VA de rijkste partij van België, 
met jaarlijks ruim 13 miljoen aan 
overheidssubsidies. 
Smulders: “Een ongezien hoog bedrag 
in de geschiedenis van de Belgische po-
litiek, en een neveneffect van de dota-
tieverhoging in 2014. Het stelt N-VA in 
staat om continu campagne te voeren. 
De Helfie-campagne kwam er bijvoor-
beeld een jaar ná de verkiezingen. Met 
haar riante inkomsten kan de partij ook 
heel wat vermogen opbouwen. Onlangs 

De partij
zit er
warmpjes 
bij

N-VA      13.412.330 euro

CD&V                            8.327.455

OPEN VLD                  6.661.277

SP.A              6.095.130

GROEN          3.675.246

VB          2.502.727

PS                        9.818.833

MR                   8.218.587

CDH             6.036.160

ECOLO            2.770.864

PTB 605.951

DEFI 491.672

PP 441.393

  DOTATIE PER PARTIJ IN 2016*

*  Meest recente cijfers | Bron: Bart Maddens, Jef Smulders, Wouter Wolfs, Karolien Weekers:  ‘Partij- en 
campagnefinanciering in België en de Europese Unie’, Leuven, Acco, 2017
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Daar is de overheidssteun niet vrij-
blijvend. Partijen krijgen een basisfi-
nanciering, maar per euro die ze bin-
nenhalen aan giften en lidgeld, geeft 
de overheid hen nog een extraatje. 
Op die manier worden ze gestimu-
leerd om aan ledenwerving te doen, 
actief op zoek te gaan naar financiële 
middelen en voeling te creëren met de 
maatschappij. Giften moeten naar mijn 
mening wel beperkt zijn, en er moeten 
de nodige transparantieregels aan ver-
bonden zijn.”
 
Voor uw onderzoek hebt u 
gebruik gemaakt van de boek-
houdingen van partijen. Hoe 
transparant zijn die? 
Smulders: “Belgische partijen moeten 
hun boekhoudingen openbaar maken. 
Ze zijn behoorlijk gedetailleerd, maar 
er is ruimte voor verbetering. In heel 
wat Europese landen gebeurt de con-
trole ervan bijvoorbeeld door onafhan-
kelijke instanties, terwijl het in België 
eerder een interne aangelegenheid is. 
Zo grondig worden cijfers dus niet 

gecheckt. Het is ook niet zo dat 
die boekhoudingen maar een 

paar muisklikken verwij-
derd zijn – je moet wéten 
waar ze zitten (lacht). 
Dat zou transparanter 
kunnen, maar het lijkt 
geen topprioriteit bij 
politici.” 

Zal er ooit ge-
snoeid worden in 
de partijfinancie-
ring?  
Smulders: “Daar lijkt 
momenteel weinig ani-

mo voor te zijn. Enkel 
Vuye & Wouters dienen 

er wetsvoorstellen voor in. 
En CD&V heeft onlangs voor-

gesteld om het aantal stemmen 
waarvoor partijen een dotatie 

kunnen krijgen te beperken tot 25 
procent van het totaal. Niet onlo-

gisch vanuit hun optiek: enkel N-VA 
haalt meer (lacht). Zelf vind ik dat 

er iets te zeggen valt voor dat laatste 
voorstel – de bedragen nu zijn wel érg 
hoog –, al kan je N-VA natuurlijk niet 
verwijten dat ze profiteren van een sys-
teem dat CD&V mee in het leven heeft 
geroepen. Het lijkt me sowieso moeilijk 
om alle partijen op één lijn te krijgen. 
Er zal zich altijd wel iémand benadeeld 
voelen. Er is dus een fikse dosis politieke 
moed voor nodig.”  

INFOMOMENTEN 2018
Maak kennis met alle KU Leuven-opleidingen 

op 10 locaties in Vlaanderen

www.kuleuven.be/infomomenten

heeft ze zelfs een partijgebouw gekocht 
in Brussel, met acht verdiepingen waar-
van ze er vier verhuurt. N-VA krijgt dus 
ook nog eens huurinkomsten. In dat 
opzicht wordt ze een apart geval: het is 
een politieke partij die ook dienst doet 
als immobiliënkantoor (lacht).” 

Hoe zit het met het vermogen 
van de andere partijen?
Smulders: “Zowat elke partij heeft een 
spaarpotje. Als we kijken naar het ge-
middeld vermogen door de jaren heen 
zien we een curve die in stijgende lijn 
gaat. Tijdens verkiezingsjaren is er een 
dipje, omdat een deel van het vermo-
gen gebruikt wordt om campagne te 
voeren. Het maximumbedrag voor 
campagnes is sinds de jaren negentig 
begrensd tot één miljoen euro tijdens 
de sperperiode, maar partijen kunnen 
daarnaast ook hun kandidaten finan-
cieel steunen.” 

“Sommige partijen beleggen geld in 
fondsen of aandelen, maar het groot-
ste deel staat op een bankrekening. De 
hoge dotaties stellen hen in staat om 
een financiële buffer aan 
te leggen. Mocht 

Jef Smulders:

Dat stoort me 
wel: wie de 
kiesdrempel 
niet haalt, krijgt 
geen geld. 
Gevestigde 
partijen, die 
sowieso al goed 
scoren, krijgen 
een financiële 
voorsprong.

het bij de volgende verkiezingen min-
der goed uitdraaien, dan hebben ze nog 
een stok achter de deur, zodat ze na een 
paar jaar niet helemaal verdwenen zijn. 
Dat is bijvoorbeeld het verhaal van Lijst 
Dedecker. Die partij is sinds 2014 volle-
dig uit het parlement verdwenen, maar 
omdat ze nog een kleine twee miljoen 
euro in kas had, kan ze het wellicht uit-
houden tot de volgende verkiezingen 
in 2019.”  

Een levensverzekering dus? 
Smulders: “Ja, maar enkel voor partij-
en die in het parlement zetelen. En dat 
stoort me wel een beetje: wie de kies-
drempel niet haalt, krijgt geen geld. 
Ook nieuwe partijen moeten zelf hun 
financiële middelen bijeen scharre-
len. Gevestigde partijen, die sowieso 
al goed scoren, krijgen een financiële 
voorsprong. Ze hebben het makkelij-
ker om bij de komende verkiezingen 
campagne te voeren en opnieuw in het 
parlement te geraken. Op die manier 
blijft de macht in dezelfde handen.” 

Geen topprioriteit 
De traditionele partijen blijven 
dan wel zetelen in het parle-
ment, maar de meesten zien 
hun ledenaantallen jaar na jaar 
dalen … 
Smulders: “Een trend die je in veel Eu-
ropese landen ziet: de band tussen de 
burger en de politieke partij is minder 
sterk geworden. In België heeft dat on-
getwijfeld te maken met de ontzuiling, 
maar het helpt niet dat partijen zo af-
hankelijk zijn van overheidsfinancie-
ring. Ze worden niet gestimuleerd om 
nieuwe leden aan te trekken, lidgeld te 
sprokkelen of giften te ronselen. Waar-
om zou een partij nog moeite doen en 
op zoek gaan naar andere financiële 
middelen als ze jaarlijks miljoenen in 
de schoot krijgt geworpen? Het hui-
dige systeem maakt partijen eigenlijk 
slapend rijk.”

Is er een alternatief? 
Smulders: “Zelf ben ik voorstander 
van een systeem zoals in Duitsland. 
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“ Een held 
in mijn 
familie?”

 PUBLICATIE   HOE EEN JONGE PATER EEN BELANGRIJKE 
FILOSOFISCHE NALATENSCHAP REDDE

Met gevaar voor eigen leven smokkelde de jonge franciscaan Herman 
Leo Van Breda de handschriften van filosoof Edmund Husserl uit 
nazi-Duitsland: 40.000 bladzijden, 100 kilo manuscript, drie hutkof-
fers. Schrijver en journalist Toon Horsten kwam het verhaal op het spoor 
in zijn familiearchieven en schreef het neer in zijn boek De pater en de 
filosoof. “De filosofische wereld is Van Breda veel dank verschuldigd.”

TEKST: Ludo Meyvis | FOTO: Rob Stevens

et verhaal begon voor 
Toon Horsten toen hij een 
foto zag waarop zijn groot-

moeder Theresia een beetje schalks naar 
de man naast haar kijkt: een lachende 
pater met gesteven priesterboord. “Dat 
bleek Herman Leo Van Breda te zijn, de 
lievelingsneef van mijn grootmoeder. Ik 
wist niets van hem. Maar toen ik me in 
hem ging verdiepen, bleek hij een heel 
intrigerende figuur – priester, professor 
filosofie, franciscaan. Op zijn doodsbrief 
stonden een resem onderscheidingen 
vermeld. Een eredoctoraat. Een medaille 
van Yad Vashem, de joodse organisatie 
die de Holocaust in ons geheugen houdt. 
Had ik een held in mijn familie?” 

Veel charisma
Duitsland, Freiburg im Breisgau, jaren 
30. Edmund Husserl, filosofische groot-
heid en vader van de fenomenologie (zie 
kader), wordt oud in nazi-Duitsland. Hij 
overlijdt in april 1938, zonder dat zijn om-

vangrijke archief in veiligheid gebracht is. 
Zijn echtgenote Malvine zoekt vertwij-
feld naar een oplossing. 

“In Leuven bereidde Herman Leo Van 
Breda op dat moment een doctoraat voor 
over het latere, vooral ongepubliceerde 
werk van Husserl”, vertelt Horsten. “Van 
Breda kende het penibele lot van de Duit-
se joden. Hij besloot voor twee maanden 
naar Freiburg te gaan om – zonder intro-
ductie – bij de weduwe Husserl thuis een 
aantal nagelaten handschriften te bestu-
deren. Hij sprak met zijn professoren af 
dat hij misschien wel een paar manus-
cripten mee terug naar Leuven zou pro-
beren te brengen, voor publicatie. Enkele 
handschriften, dat moest kunnen.”

Van Breda komt in augustus 1938 aan 
in Freiburg, zonder afspraak, zelfs zonder 
adres. Enige navraag leert hem waar Mal-
vine Husserl woont. De 27-jarige docto-
randus stelt zich naar waarheid voor als 
een ‘gevorderde student’. Frau Husserl 
toont de stomverbaasde Van Breda hoe 
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volumineus het nog niet gepubliceerde 
werk is. Horsten: “Husserl zelf had er vaak 
naar verwezen: wie de fenomenologie wil 
begrijpen, kan niet zonder die manuscrip-
ten. Van Breda besefte dat ‘enkele hand-
schriften’ mee terug naar Leuven nemen 
geen optie was. Het archief moest in zijn 
geheel gered en ontsloten worden, bedacht 
hij, wellicht op het moment zelf.” 

Daar staat hij dan, een piepjonge brui-
ne pater, zonder geld, zonder officiële op-
dracht, maar met veel charisma. “Geef 
mij de papieren van uw echtgenoot mee, 
alles…” Het gaat om 40.000 bladzijden, 
100 kilo manuscript, drie hutkoffers. De 
teksten zijn geschreven in Gabelsberger 
steno, een vorm van shorthand die eind 
jaren 30 door praktisch niemand nog ge-
lezen wordt. 

Gered van de vlammen
Van Breda wint snel Malvines vertrouwen. 
Hij brengt de documenten persoonlijk 
naar de Belgische ambassade in Berlijn, 
om ze met de diplomatieke post naar Brus-
sel te sturen. Politie-inspectie was overal 
mogelijk. Wat doet zo’n bruine pater met 
een massa onleesbare, gecodeerde papie-
ren? Een spion, ongetwijfeld. 

Maar Van Breda bereikt Berlijn onge-
hinderd, en de documenten vertrekken 
naar België. Eind november 1938 komen ze 
in Leuven aan. Van Breda, nog altijd ‘maar’ 
student, begint op eigen houtje aan de op-
richting van een archief, met personeel, 
met torenhoge ambitie, in een oorlogskli-
maat. Hij krijgt steun van zijn professoren 
in het HIW, en van rector Ladeuze. Het 
Husserl-archief is een feit, al blokkeert de 
oorlog de effectieve werking. Bescherming 
blijft voorlopig het doel.

“Het ging Van Breda niet alleen om de 
papieren of de filosofie”, zegt Horsten. “Hij 

trok zich ook het lot van de weduwe aan. 
Hij overtuigde Malvine Husserl om naar 
Leuven te komen. Gedurende zeven jaar, 
tot 1946, verbleef ze in Herent. Hij bracht 
ook Eugen Fink en Ludwig Landgrebe 
naar Leuven, de laatste twee assistenten 
van Husserl en de eerste medewerkers van 
het Archief.”

Intussen redt Van Breda de documenten 
een tweede keer. Zijn instinct vertelt hem 
dat de Centrale Universiteitsbibliotheek 
niet voldoende veilig is, en hij brengt de 
documenten naar het HIW. Twee weken 
later gaat de Centrale Bibliotheek in de 
vlammen op. 

Waardering
Na de oorlog kan er eindelijk werk ge-
maakt worden van een min of meer sys-
tematische ontsluiting van het archief. In 
1950 verschijnt het eerste deel van de ver-
zamelde werken, de Husserliana. Malvine, 
hoogbejaard, krijgt het boek nog te zien, 
een paar maanden voor haar dood. Vanaf 
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Herman Leo 
Van Breda in het 
Husserl-archief.
Toon Horsten:

“Hij besefte 
dat ‘enkele 
handschriften’ van 
Husserl mee terug 
naar Leuven nemen 
geen optie was. Het 
archief moest in zijn 
geheel gered en 
ontsloten worden.”

Toon Horsten:

Het ging 
Van Breda niet alleen 
om de papieren of de 
filosofie. Hij trok zich 

ook het lot van de 
weduwe aan.
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1958 volgt de reeks Phaenomenologica, 
studies over Husserl en de fenomenolo-
gie. Die reeks telt momenteel meer dan 
220 volumes. 

“Van Breda verzorgde zijn relaties”, ver-
telt Horsten. “Hij vond geld, trok bekwa-
me medewerkers aan, en kende iedereen. 
Hij kreeg ook erkenning van een aantal 
van de Europese groot-intellectuelen, 
al mocht het naar zijn eigen smaak wat 
meer zijn.”  

Gaandeweg vergroeien Van Breda en 
het Archief volledig met elkaar. De pa-
ter blijft alles doen voor zijn geesteskind, 
misschien te veel. Zijn jarenlange diabe-
tes en zijn levensstijl ondermijnen zijn li-
chaam. Zijn gedrag wordt soms enigszins 
bevreemdend, maar zijn prestige blijft tot 
aan zijn dood in 1974 meer dan groot ge-
noeg om het Archief te blijven dragen. 

Juiste man, juiste plaats
Toon Horsten beseft dat Herman Leo Van 
Breda wellicht geen groot Husserl-kenner 
was, niet eens een belangrijke filosoof. 
“Maar hij was de juiste man op de juiste 
plaats. Vandaag zouden we hem een on-
derzoeksmanager noemen. Hij maakte 
onderzoek mogelijk, zonder zelf een top-
researcher te zijn.” 

“Van Breda heeft veel goede dingen 
gedaan: hij zette door, hij was inven-
tief en had veel gevoel voor rechtvaar-
digheid. Hij heeft zijn leven gewaagd en 
heeft mensen helpen overleven. Maar 
hij had ook zijn kleine kantjes. Hij kon 
temperamentvol zijn en had misschien 
wel een groot ego, zonder daarom een 
egoïst te zijn. Geen held, wel een hoogst 
merkwaardig mens. Hoe dan ook, de fi-
losofische wereld is hem veel dank ver-
schuldigd voor de redding van het werk 
van Husserl.” 

amen met professor Ju-
lia Jansen, de huidige 
directeur, behoort pro-

fessor Melle tot het selecte groepje 
van hooguit tien mensen die de Ga-
belsberger-handschriften van Hus-
serl nog kunnen lezen. “Er moet nog 
ongeveer vijftien procent getranscri-
beerd worden”, zegt hij. “En in de oude 
transcripties zitten heel wat fouten.” 
Jansen: “We maken nu de overstap 
naar een digitaal archief. Dat maakt 
het mogelijk die editiefouten te ver-
beteren. We hebben intussen 42 delen 
Husserliana gepubliceerd.”

We moeten het vragen: wat is feno-
menologie, in een regel of drie? Pro-
fessor Melle gaat er even voor zitten. 
“Fenomenologie zoals Husserl die 
zag is een vorm van bewustzijnson-
derzoek. Geen psychologische ver-
kenning, maar een eigensoortig on-
derzoek, met een eigen techniek, de 
reductie.” “De  directe  ervaring  van 
de bewustzijnsfenomenen, van het 

waarnemen, het denken, het willen 
of voelen was voor hem de basis”, zegt 
professor Jansen. “Een onmiddellijk 

gegeven, iets waar we niet buiten kun-
nen. Dat was een grondig verschil met 
filosofieën die vertrekken van grote 
systemen of concepten.” 

“Kenmerkend voor al deze bele-
vingen is dat ze zich op de hun speci-
fieke wijze op een voorwerp richten, 
ik zie iets, ik waardeer iets, ik denk 
iets, ik wil iets. Het wonder van het 
bewustzijn bestaat in niets anders 
dan het ‘zich bewust zijn van iets’. Fe-
nomenologisch onderzoek is volle-
dig gewijd aan de verheldering van 
dit wonder, dat wij in de veelheid van 
de bewustzijnsfenomenen ons van 
iets bewust zijn.”

“Fenomenologie is heel ambiti-
eus”, zegt professor Melle. “Husserl 
vond dat hij de filosofie als weten-
schap moest redden. Na een eeuw 
wis- en natuurkundig geweld was 
het tijd voor een inhaalbeweging, 
die van de filosofie een nieuwe, fina-
le wetenschap moest maken. Je kunt 
zeggen dat Husserl de laatste was 
die van filosofie de wetenschap wil-
de maken, die zelfs vond dat in de li-
miet elke wetenschap deel uitmaakt 
van de filosofie.” (lm)

De Duitse filosoof Edmund Husserl (1859-1938) vond dat 
hij met zijn fenomenologie de filosofie als wetenschap 
moest redden. “Na een eeuw wis- en natuurkundig geweld 
was het tijd voor een inhaalbeweging, die van de filosofie 
een nieuwe, finale wetenschap moest maken”, zegt professor 
Ullrich Melle, voormalig directeur van het Husserl-archief.

Het fenomeen 
Husserl

  

‘De pater en 
de filosoof. De 
redding van het 
Husserl-archief’, 
Uitgeverij 
Vrijdag, 292 p., 
22,50 euro

Campuskrant mag 
drie exemplaren 
van het boek 
weggeven. Stuur 
vóór 30 april 
een e-mail met 
onderwerp ‘boek 
De pater en de 
filosoof’ en uw 
adresgegevens 
naar nieuws@
kuleuven.be. De 
winnaars worden 
persoonlijk op de 
hoogte gebracht.

S
Husserl was 
de laatste die 

van filosofie dé 
wetenschap wilde 
maken, die zelfs 

vond dat in de limiet 
elke wetenschap 

deel uitmaakt van 
de filosofie.

Toon Horsten in de Edmund 
Husserl-kamer, het pronk-
stuk van een renovatie die 
het presidentsgebouw van 
het HIW onderging. Onder 
meer de privébibliotheek 
van de filosoof en zijn oor-
spronkelijke bureau worden 
er tentoongesteld. 

© KU Leuven | Rob Stevens

Ullrich Melle Julia Jansen
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Stapel op
de oudheid

  DE PASSIE    CLASSICUS HERBERT VERRETH HEEFT EEN HUIS VOL HISTORIE

“Ik lig er niet van wakker als in een film als Troy de verkeerde personages gedood worden, of in de verkeerde 
volgorde”, zegt classicus en historicus Herbert Verreth (52). “Als die film het publiek maar warm maakt voor 
de oudheid.” Dat doet hij ook zelf in zijn lessen en lezingen, met behulp van de 8.000 strips, 700 dvd’s en 250 
romans die zijn oudheidcollectie rijk is. 

TEKST: Reiner Van Hove | FOTO: Rob Stevens

at hij ook mild is voor cul-
tuurbarbaren merken we 
als Herbert Verreth (On-

derzoeksgroep Oudheid) ons rondleidt 
door zijn huis. Geen ‘stulte!’, ‘asine!’ of 
soortgelijke Latijnse beschimping als 
we de ingekaderde striptekeningen aan 
de muren niet kunnen thuisbrengen. 
De strips zelf zitten noodgedwongen 
verspreid, zo blijkt: A tot J op de bene-
denverdieping, J tot Z in de bibliotheek 
op zolder. “In mijn kasten is er geen 
plaats meer, ik leg ze nu in alfabetische 
hoopjes. Ik hoop alleen dat mijn houten 
zoldervloer het niet begeeft.” 

De kiem van zijn passie ligt in zijn 
kindertijd. “Ik had een nonkel met een 
heel fraaie stripcollectie, waaronder alle 
albums van Alex en Asterix. Die kende 
ik van binnen en van buiten. Maar ver-
halen over de middeleeuwen of de nieu-
we tijd vond ik zeker even leuk. Waarom 
ik uiteindelijk toch klassieke filologie 
en archeologie heb gestudeerd, gevolgd 
door een doctoraat in de oude geschie-
denis? Ik dacht gewoon: laat ons begin-
nen bij het begin. Maar ik ben in die 
oudheid blijven steken (lacht).”

De boomhut van de bard
Ondertussen legt Herbert Verreth al 
meer dan twintig jaar databanken aan 
van strips en films die zich afspelen in 
de oudheid of er thematisch nauw mee 

verbonden zijn. Zo kan hij makkelijk 
illustraties en fragmenten opsnorren 
waarmee hij zijn lessen en lezingen 
kruidt. Zijn studenten oude geschiede-
nis en klassieke talen doen er ook hun 
voordeel mee. “Als ze hun masterproef 
over pakweg de beeldvorming rond 
Cleopatra willen schrijven, hoef ik die 
naam maar in te typen en ik kan een 
hele lijst van strips en films exporteren. 
Boeken en dvd’s leen ik uit, strips niet: 
die mogen ze hier lezen, desgewenst met 
een glas wijn erbij (lacht).”

Hoe gebruikt u films en strips in 
uw lessen?
Herbert Verreth: “We lezen bijvoor-
beeld eerst een aantal Griekse bronnen 
en bekijken daarna strip- of filmfrag-
menten over dezelfde gebeurtenissen. 
Op welke antieke versie baseren de ma-
kers zich, en waarom wijken ze ervan af? 
Neem de film Alexander uit 2004. Regis-
seur Oliver Stone heeft de antieke bron-
nen duidelijk goed bestudeerd, maar hij 
plaatst de gebeurtenissen in een andere 
volgorde. Door die opbouw zet hij ster-
ker in de verf hoe Alexander de Grote 
door zijn successen almaar waanzinni-
ger wordt. Perfect verantwoord, vind ik.”

U bent dus niet zo’n historicus 
die in de bioscoop geërgerd alle 
fouten zitten te turven?

Verreth: “Toen de film Troy uitkwam, 
ook in 2004, was de helft van de clas-
sici woest omdat het scenario afwijkt 
van het antieke verhaal. De verkeerde 
personages worden vermoord, of in de 
verkeerde volgorde. Dan zeg ik: so what? 
De cinemabezoeker zal meekrijgen dat 
er een Hector en een Achilles geweest 
zijn, en een stad die Troje heette. De 
rest komt later wel. Zolang het maar 
een sterke film is die het publiek warm 
maakt voor de oudheid.” 

Merkt u bij uw studenten dan 
niet dat ze verkeerde historische 
inzichten oppikken uit films of 
strips?
Verreth: “Ik ben al blij als ze überhaupt 
iéts oppikken (lacht). Strips en films zijn 
al lang niet meer dé manier om aanslui-
ting te vinden bij de leefwereld van jon-
geren. Ik zie dat studenten naar Kieke-
boe blijven grijpen in plaats van de stap 
te zetten naar de volwassenenstrip. En 
recente films kennen ze nog wel, maar 
als ik Gladiator, Troy of 300 vermeld, 
dan is de reactie: hu?”

“Ik probeer dus vooral hun interes-
se in cultuur aan te wakkeren, maar 
natuurlijk moet je hen ook leren om 
kritisch te lezen en te kijken. Ik herin-
ner me een studente die in haar eind-
werk stelde dat de Galliërs onder meer 
in boomhutten woonden: ze had niet 

door dat de boomhut van de bard in 
Asterix een grapje was van de teke-
naar. Ik betrap mezelf er trouwens 
ook soms op dat ik een historische ge-
beurtenis visualiseer zoals ik die in een 
film gezien heb. Dan moet ik dat men-
taal corrigeren.”

Vervelende erotiek
Lijkt het u wat om zelf eens als 
personage op te duiken in een 
historische strip of film?
Verreth: “Daar zou ik zeker geen nee 
tegen zeggen. Je kent misschien het 
verhaal van de historisch adviseur 
bij de film Alexander? Een gerenom-
meerd Oxford-professor, hoe heet hij 
ook weer ... (Snort meteen een boek 
op van de man in kwestie.) Robert 
Lane Fox, die is het! Hij wou Oliver 
Stone met alle plezier advies geven, 
op één voorwaarde: dat hij mocht 
meedoen aan de Slag bij Gaugame-
la, en wel bij de ruiterij. Wat hij naar 
verluidt ook gedaan heeft. Ik heb de 
film al meerdere keren gezien, maar 
ik heb zijn gezicht nog niet kunnen 
ontdekken (lacht).”

Mede dankzij streamingdien-
sten als Netflix en HBO zijn 
tv-reeksen vandaag een erg 
populaire vorm om verhalen te 
vertellen, vaak ook met een his-

Herbert Verreth:

Het nadeel van 
historische 
tv-reeksen 

is dat je elke 
aflevering 

de verplichte 
erotische en 

gewelddadige 
scènes voor de 
kiezen krijgt. 
Dat gaat ook 
vervelen op 

den duur.

Stripreeks:  
Orakel
(verschillende tekenaars 
en scenaristen, 2014-2017)

****
Met de 
volle vier 
sterren 
van 
Verreth

Film: 
Cesare deve 
morire
(Paolo en Vittorio 
Taviani, 2012) 

Tv-reeks: 
I, Claudius 
(BBC, 1976) 

“Geen typische oudheidfilm, maar 
erg geslaagd. De Italiaanse broers 
Taviani maakten dit docudrama 
over een opvoering van Shakespeares 
Julius Cesar door gevangenen die 
allemaal vastzitten voor zware ver-
grijpen. We volgen hen van de eerste 
repetities tot de uiteindelijke opvoe-
ring.”

“Een boeiende kijk op de psychologie van het 
Romeinse keizerlijk hof, met Britse klasse- acteurs 
als John Hurt en Derek Jacobi. De verhaallijnen 
volgen de twee boeken van Robert Graves, die 
op hun beurt zowat een transcriptie zijn van het 
werk van Tacitus en Suetonius. Niet altijd even 
betrouwbare bronnen, want Tacitus was fel ge-
kant tegen het keizerschap  en Suetonius was 
vooral geïnteresseerd in smeuïge verhalen. Maar 
het levert wel erg intense televisie op.”

“Een prachtig getekende Franse stripreeks 
over de relatie tussen mensen en goden in 
het oude Griekenland. Het zijn nieuw ver-
zonnen verhalen: niet gebaseerd op antie-
ke bronnen dus, al duiken er af en toe wel 
historische of mythologische figuren op. 
Of hoe je op een erg creatieve manier nieu-
we strips kunt maken over oude materie. 
De meeste albums zijn ondertussen in het 
Nederlands vertaald.”
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torisch onderwerp. Is de aanpak 
anders dan in bioscoopfilms?
Verreth: “Het grote voordeel van een 
tv-reeks is dat de makers meer ruimte 
hebben om een tijdsbeeld te schetsen. 
Dat is moeilijk in een film van twee 
uur. Het knappe van de tv-serie Rome 
is bijvoorbeeld dat je een inkijk krijgt 
in het leven van gewone Romeinen, 
hoe ze in vuile straatjes een winkeltje 
proberen te runnen, dat soort dingen. 
Het nadeel van historische tv-reeksen 
is dan weer dat je elke aflevering de 
verplichte erotische en gewelddadige 
scènes voor de kiezen krijgt. Dat gaat 
ook vervelen op den duur.”

Net als filmregisseurs en strip-
tekenaars lijken tv-makers 
een voorkeur te hebben voor de 
Romeinen. 
Verreth: “Tja, dat is nu eenmaal spek-
takel: veldslagen, gladiatoren, waan-
zinnige keizers … En je kunt er altijd 
wel wat historisch verantwoord naakt 
tegenaan gooien. Egypte doet het ook 
nog goed: schatgravers, piramides en 
rondlopende mummies zijn dank-
baar materiaal.” 

“Het oude Griekenland ligt moeilij-
ker. Wat zijn de eerste associaties die 
mensen daarbij hebben? Filosofen en 
homo’s. Maak maar eens een toegan-
kelijke film over een filosofisch on-
derwerp. En de ‘Griekse liefde’ – of 
wat mensen zich daarbij voorstellen 
– was tot voor kort ook not done in 
mainstreamfilms. Het grote publiek 
heeft ook geen idee wie Themistocles 
en Pericles waren. Onbekend is onbe-
mind, en de grote filmstudio’s willen 
natuurlijk vooral winst maken. Jam-
mer, want er zijn ook prachtige Griek-
se veldslagen te verfilmen.”

Absurde vraag
Hoe groot is de interesse voor 
de oudheid in ons land, als we 
vergelijken met de rest van 
Europa?
Verreth: “We mogen niet klagen. In 
veel landen liggen Latijn en Grieks in 
het secundair onderwijs enorm onder 
vuur. Zelfs Frankrijk, met zijn rijke 
traditie, heeft op het punt gestaan om 
het allemaal af te schaffen. Vaak komt 
de kritiek uit linkse hoek: de oudheid 
is elitair, weg ermee. Zever in pakskes: 
ze is zo elitair als je ze zelf maakt. Ge-
lukkig hebben wij in ons land nog een 
behoorlijk grote groep leerlingen die 
Latijn en een beetje Grieks krijgen. 
Dat creëert veel goodwill. Als ik over 
mijn bezigheden vertel, krijg ik vaak 
de reactie: Leuk, ik heb destijds ook La-
tijn gedaan.” 

“We zien ook dat de studentenaan-
tallen bij oude geschiedenis en bij La-
tijns en Grieks vrij constant blijven. De 
oudheid zit bij ons dus nog behoorlijk 
verankerd. Al zijn er ook hier politi-
ci die ons aanvallen vanuit de eeuwi-
ge, economisch gerichte nuttigheids-
vraag, die compleet absurd is voor 
studierichtingen binnen Letteren.”

Dan doet het u wellicht plezier 
als Bart De Wever weer eens 
uitpakt met een Latijns citaat?
Verreth: “In het begin was dat sym-
pathiek, maar op den duur kreeg het 
toch eerder een negatief effect op zijn 
imago: hij doet weer geleerd. De laatste 
tijd springt hij er spaarzamer mee om. 
In Winteruur is hij onlangs wel een 
stukje Tacitus komen lezen, zij het met 
een aantal accent- en uitspraakfoutjes 
(lacht). Ik zou nooit voor de N-VA 
stemmen, maar hun visie op onder-

wijs kan ik wel smaken. Als classicus 
zweer ik bij de humaniora oude stijl: 
vervoegingen en verbuigingen blok-
ken, woordenlijstjes van buiten leren, 
kennis verwerven eerder dan vaardig-
heden nastreven … Jammer genoeg is 
de N-VA de enige partij die daar nog 
voor staat.”

Geen luxeverblijf
Tot slot: stel dat reizen in de tijd 
mogelijk was, in welke periode 
van de oudheid zou u willen 
landen?
Verreth:“Ik zou dan heel lang willen 
leven en ze allemaal doen (lacht). Nee, 
het zou afhangen van waar ik op dat 
moment wetenschappelijk mee bezig 
ben. Deze week ben ik een Griekse 
tekst aan het lezen over de Slag bij 
Sardes in 395 voor Christus. Daar zijn 
zeven versies van terug te vinden in de 
antieke bronnen. Het zou handig zijn 
als ik even kon gaan kijken wat er écht 
gebeurd is.”

“Maar om een langere tijd in de 
oudheid door te brengen … Dat zou 
bepaald geen luxeverblijf worden, ten-
zij je bij de steenrijken terechtkomt. 
Voor de meeste mensen was een aan-
genaam leven verre van evident. Ik 
denk dat je snel weer in die teletijdma-
chine zou stappen om terug te reizen 
naar het nu.”  

   Blog Oude Geschiedenis, met o.a. 
een recensie van de laatste ‘Asterix’ 
door Herbert Verreth: 
www.oudegeschiedenis.be 
 
Enkele van zijn lijsten met strips 
en films over de oudheid zijn te vinden 
op bib.kuleuven.be/artes/ 
films_in_de_oudheid

Zijn strip- en filmcollectie 
is indrukwekkend, maar 
het online oudheid-plat-
form waaraan Herbert 
Verreth meewerkt kan pas 
écht straffe cijfers voor-
leggen. “Ik ben een van de 
drijvende krachten achter 
het project Trismegis-
tos, dat gegevens samen-
brengt over alle teksten 
uit de oudheid, grofweg 
van 800 vóór tot 800 na 
Christus”, vertelt hij. “Het 
gaat dus onder meer om 
beschreven potscherven, 
papyrusfragmenten en 
grafschriften.” 

“Momenteel bieden 
we informatie aan over 
723.000 antieke teksten, in 
het Grieks, Latijn en De-
motisch, maar ook massa’s 
‘kleinere’ talen zoals het 
Etruskisch of het Arabi-
sche Safaïtisch. Je kunt bij-
voorbeeld vragen: geef me 
alles dat geschreven is op 
steen in Italië in die bepaal-
de eeuw.” 

“Belangrijk: elke tekst 
krijgt een uniek nummer. 
Zo zijn we de draaischijf 
kunnen worden tussen een 
aantal grote Europese en 
Amerikaanse onderzoeks-

projecten, die allemaal 
onze nummers gebruiken. 
We zijn ook begonnen met 
het inventariseren van alle 
persoons- en plaatsnamen 
in die antieke teksten. We 
zitten aan 500.000 ver-
meldingen van personen, 
maar er liggen er nog een 
miljoen te wachten om 
geïmporteerd te worden. 
Voor plaatsnamen – dat is 
mijn winkel – staat de tel-
ler op 52.000 toponiemen 
met 217.000 vermeldingen 
in de antieke bronnen.” 

“Met zo’n platform help 
je de wetenschappelij-
ke studie enorm vooruit, 
vooral op het vlak van sta-
tistisch onderzoek. Het 
blijft wel vechten tegen de 
pen-en-papier-professo-
ren die niet willen weten 
van databanken, omdat er 
fouten in staan. Natúúrlijk 
is dat zo, kan ook moeilijk 
anders als je 300 miljoen 
fiches en velden toont. 
Maar zeg ons dan gewoon 
wat er verbeterd moet wor-
den en we zorgen ervoor.”

   www.trismegistos.org

Bij Toutatis, 
wat een draaischijf!

Strips en films 
zijn al lang niet 
meer dé manier 
om aansluiting 
te vinden bij de 
leefwereld van 
jongeren. Ik zie 
dat studenten 
naar Kiekeboe 
blijven grijpen 
in plaats van de 
stap te zetten 
naar de volwas-
senenstrip.
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e campagne ging van 
start in het gebouw van 
de Pieter De Somer- 

aula, waar het eerste nieuwe water-
kraantje feestelijk werd ingehuldigd. 
In de komende weken trekt Tap It 
Up verder naar de campussen van 
Gasthuisberg en Arenberg, die ook 
nieuwe kraantjes krijgen. Het Green 
Office, het duurzaamheidslab voor 
en door studenten en personeel van 
de KU Leuven, deelt op verschillende 
locaties gratis drinkbussen uit.   

“We willen het voor studenten ge-
makkelijker maken om kraantjeswa-

ter bij te tanken”, zegt studente en 
campagnecoördinator Leen Van 
Houdt. “Daarom maken we samen 
met de universiteit werk van meer 
kraantjes op openbare plaatsen. 
Daarnaast willen we de bestaande 
kraantjes beter zichtbaar maken en 
duidelijk in kaart brengen, zodat de 
studenten er gemakkelijker hun weg 
naar vinden.” 

Studenten die overschakelen naar 
kraantjeswater doen er niet alleen 
hun eigen bankrekening een plezier 
mee, maar dragen ook hun steentje 
bij aan een beter milieu. “Wie over-

schakelt van flessenwater op kraan-
tjeswater reduceert zijn CO2-uitstoot 
met minstens 150 kilogram per jaar”, 
zegt Gerard Govers, vicerector voor 
duurzaamheidsbeleid. “Dat komt 
overeen met een verplaatsing van 
duizend kilometer met de auto. Hoe 
meer van onze studenten de overstap 
maken, hoe groter de positieve im-
pact op het milieu.”

De campagne wil in de eerste 
plaats het Leuvense studentenleven 
duurzamer maken, maar heeft ook 
een internationale dimensie. Door de 
samenwerking met Join the Pipe, het 

bedrijf dat de nieuwe waterkraantjes 
aan de universiteit installeert, wordt 
een drinkwaterproject in Kenia ge-
steund.

“Voor elke drinkbus die aan de 
KU Leuven wordt uitgedeeld, gaat 
er ook een herbruikbare fles naar de 
hoofdstad Nairobi”, zegt Ann-Sofie 
Van Enis van het Green Office. “We 
steunen een gemeenschap waar de 
scholen niet aangesloten zijn op het 
lokale drinkwaternet. Het plan is om 
samen met een plaatselijke partner 
een openbaar tappunt te installeren 
in de buurt van één van de scholen.” 

CAMPAGNE ‘TAP IT UP’

Vicerector 
Gerard Govers:

Wie overschakelt 
op kraantjes

water reduceert 
zijn CO2uitstoot 

met minstens 
150 kilogram 

per jaar.

D

Op wereldwaterdag, 22 maart, heeft de 
KU Leuven het startschot gegeven voor de 
campagne ‘Tap It Up’. Die wil studenten over-
tuigen om over te schakelen van flessen- naar 
kraantjeswater. 

Bregt Van Hoeyveldt
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“Dit zijn micropilaren gemaakt uit 
PDMS, een kleurloos polymeer. 
Elk pilaartje heeft een lengte en 
een diameter van ongeveer vier 
micrometer. 62.500 van die mi-
cropilaren vormen samen een 
stempel die gebruikt wordt bij de 
ontwikkeling van diagnostische 
testen”, vertelt Deborah Decrop, 
postdoctoraal onderzoeker aan de 
Afdeling Mechatronica, Biostatis-
tiek en Sensoren. 

“In onze groep ontwikkelen we 
biosensoren en lab-on-a-chip-
technologie voor de vroegtijdige 
detectie van bijvoorbeeld kanker 
en neurodegeneratieve aandoenin-
gen zoals alzheimer, maar ook voor 
de voedingssector, bijvoorbeeld 
om pinda-allergenen op te sporen.” 

Met de micropilaren worden 
microputjes gestempeld in een 
ander polymeer. Het resultaat is 
een microchip van ongeveer vijf 

vierkante centimeter die gebruikt 
wordt voor digitale detectie. “In 
de microputjes vangen we indivi-
duele biomerkermoleculen voor 
bijvoorbeeld alzheimer, griep of 
hersenkanker. Door vervolgens 
een fluorescente reactie op te wek-
ken, waardoor de microputjes met 
een biomerker oplichten, kun-
nen we het aantal biomerkers heel 
exact bepalen.” 

“Een dergelijke test is veel ge-
voeliger dan bestaande testen. 
Daardoor wordt bijvoorbeeld 
vroegtijdige detectie van kanker 
of alzheimer mogelijk.” Het zal wel 
nog enkele jaren duren voor de 
technologie in de praktijk wordt 
toegepast. Ine Van Houdenhove

  Bent u onderzoeker aan de 
KU Leuven en maakt u intrigerende 
wetenschapsfoto’s?  Mail ze naar 
nieuws@kuleuven.be.

Melo-cakes? 
Nespresso-capsules? 

Woestijniglo’s?

 BEELDIGE WETENSCHAP  

Iedereen 
aan het 
kraantje
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Even dollen voor de foto mag, maar als neurowetenschapper is Bart 
De Strooper toegewijd, doelgericht en gedreven. Hij slaat Nature 
open. Pagina 3 is volledig gevuld met gelukwensen voor de vier win-
naars van de Brain Prize, onder wie De Strooper. Ludo Meyvis

VRAGEN  
AAN5

NEUROWETENSCHAPPER BART DE STROOPER

“ Vertienvoudig 
ons budget”

art De Strooper leidt het boeg-
beeld van het Britse demen-
tie-onderzoek, het Dementia 

Research Institute, met binnenkort zeshon-
derd onderzoekers en een paar honderd 
miljoen pond subsidie. En hij aarzelt niet om 
farmareuzen verontwaardigd de les te lezen. 
Zijn doel? Neurodegeneratieve aandoenin-
gen als parkinson, alzheimer en andere vor-
men van dementie de wereld uit jagen.

01/ U staat aan het hoofd van het 
Dementia Research Institute in 
Engeland. Wat is dat eigenlijk?
“Het gaat om een samenwerkingsverband 
tussen zes onderzoeksinstellingen, met 
hoofdzetel in Londen, binnen University 
College London. Je kunt het vergelijken met 
het VIB, het Vlaams Instituut voor Biotech-
nologie. Ik ben anderhalf jaar geleden aange-
steld als directeur van het DRI – halftijds, de 
andere helft ben ik in Leuven. Een hele eer, 
maar het was een taak die meer management 
inhield dan me lief was. Gelukkig hebben we 
onlangs een co-directeur gevonden, waar-
door ik me weer meer vrij kan maken voor 
wat ik volgens mij het beste doe, zelf onder-
zoek doen en anderen inspireren.”  

“Het DRI groeit erg snel. Tegen 2021 gaan 
we naar 600 onderzoekers, en samenwerking 
met anderen blijft een belangrijke piste.” 

02/ Hebben we de middelen 
om alzheimer ‘binnenkort’ te 
genezen? 
“Ja, of we zijn er toch naar op weg. Feit blijft 
dat het een uiterst complexe aandoening is, 
in het meest complexe orgaan van de mens. 
Maar het momentum is er. De subsidiëring, 
zovele jaren schrijnend ondermaats, gaat 
eindelijk de goede kant op. Landen als de 
VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duits-
land  maken beduidend meer geld vrij voor 
dementie-onderzoek. Ook bij ons groeit de 
sense of urgency.”

“Toch is er nog een lange weg af te leggen. 
Om op het niveau van het kankeronderzoek 
te komen, zou het alzheimeronderzoek we-
reldwijd vijf tot tienmaal meer moeten ont-
vangen. Pas dan kunnen we aan een weten-
schappelijke inhaalbeweging denken. Als je 
nu de kankerpublicaties in PubMed telt (een 
mastodont met miljoenen medische publica-
ties – red.), kom je voor kanker op 3,5 miljoen 
publicaties, voor neurodegeneratieve ziekten 
op 250.000. Dat is het verschil. Maar we zijn 
op de goede weg.”

03/ Leefbare financiering is 
onderweg. Maar waar staat de 
wetenschap zelf?  
“De moleculaire en genetische achtergrond 
van alzheimer begrijpen we tamelijk goed. 
Dat is het fundamentele vlak. Ook de klini-
sche omgang met alzheimer, aan het ziekbed, 
is goed gevorderd. Maar tussenin ontbreken 
nog heel wat schakels. Die zijn nochtans es-
sentieel om de evolutie van de ziekte te be-
grijpen, en dus om mogelijkheden tot ingrij-
pen te ontwikkelen.”

“Een zeer ernstig probleem is dat alzhei-
mer vaak te laat gediagnostiseerd wordt. Dan 
is behandeling meestal onmogelijk. Vergelijk 
het met kanker. Als je die pas zou beginnen 
behandelen bij een volledige metastase, is 
het pleit verloren. Dat betekent dat we veel 
betere diagnostische tools moeten hebben. 
Nu wordt nog te vaak gewerkt met redelijk 

elementaire intelligentie- en geheugentests, 
maar in een vroeg stadium van de ziekte zijn 
die nutteloos. En als ze wel iets vertellen, is 
het te laat. Er wordt nu gewerkt aan infor-
matie uit elektrische metingen, en er gebeurt 
onderzoek naar het verband tussen alzhei-
mer en slaapstoornissen.”

04/ U was behoorlijk in uw wiek 
geschoten toen Pfizer enkele 
maanden geleden te kennen gaf 
zijn alzheimeronderzoek stop te 
zetten. Bent u nog kwaad?
“Ach, kwaad, dat is het woord niet. In een 
bedrijf heb je groepen onderzoekers, net als 
aan de unief. Die rapporteren echter aan de 
managers, de strategen. Zij werken voor de 
winst van de aandeelhouders. Als alzheimer-
onderzoek daar niet meteen toe kan bijdra-
gen, is het einde verhaal. Honderden onder-
zoekers zijn intussen ontslagen bij Pfizer. Ik 
kan daar teleurgesteld om zijn, maar me echt 
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Bart De Strooper:

Het is niet omdat je 
duizend onderzoekers in 

een doosje stopt dat de 
Nobelprijzen naar buiten 

zullen stromen.

B

Lezingen 
over 
dementie
Dit voorjaar komen een aantal in-
ternationale wetenschappers naar 
Leuven voor interdisciplinaire sa-
menwerking rond de maatschap-
pelijke aspecten van dementie. Het 
project wordt gecoördineerd door 
Metaforum, de interdisciplinaire 
denktank voor maatschappelijk 
debat van de KU Leuven, met de 
steun van Opening The Future, de 
campagne die onder andere bijko-
mend onderzoek naar neurodege-
neratieve aandoeningen financiert. 

De wetenschappers geven ook 
publiekslezingen over verschil-
lende aspecten van (leven met) 
dementie. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat mensen met dementie 
ingebed blijven in relationele net-
werken? Op welke manier kunnen 
we de zorg creatief invullen en om-
kaderen, zodat die veel meer omvat 
dan alleen medische verzorging? 
En hoe kunnen we, zolang demen-
tie niet kan worden genezen, de 
medische behandeling nog verder 
verbeteren?

Op woensdag 18 april zijn er le-
zingen rond het thema ‘Care givers 
and the Psychosocial Context of 
Dementia’, op donderdag 3 mei 
staat het onderwerp ‘The Organi-
zation of Dementia Research, Care 
and Housing’ centraal.

   www.kuleuven.be/metaforum/

kwaad maken heeft geen zin: het is een ander 
systeem, met andere waarden, punt. We moe-
ten wel opletten dat andere bedrijven, overhe-
den en zelfs universiteiten Pfizer niet als pseu-
do-argument gaan gebruiken: ‘Als het bij hen 
niet kan, hoeven wij niet eens moeite te doen.”’

“Grote bedrijven hebben hun eigen rol, 
maar individuele onderzoekers ook. Het is niet 
omdat je duizend onderzoekers in een doosje 
stopt dat de Nobelprijzen naar buiten zullen 
stromen. De echte vonk, de vondst, het briljan-
te inzicht, komt nooit van een groep, al zeker 
niet van een commissie, maar van die ene on-
derzoeker die zegt: ‘He, da’s vreemd…’.”

“Maar je hebt bedrijven nodig. Een indivi-
duele onderzoeker, zelfs een individuele uni-
versiteit, kan geen klinische trials opzetten, de 
confrontatie van een nieuw medicijn met de 
patiënt. Dat kost ruwweg iets van een 600 tot 
800 miljoen dollar. Per medicijn. Daarvoor 
moet je een multinational zijn.” 

05/ U hebt onlangs de Brain Prize 
gekregen. Maakt dat nog indruk 
op u?
“Het is niet de eerste onderscheiding, maar 
deze keer is het toch wel een héél grote. Met 
zo’n prijs neemt je gewicht in professionele 
kringen gevoelig toe. Ik weet het wel, de glo-
bale weerklank van die andere prijs heeft de 
Brain Prize misschien niet, maar binnen het 
vakgebied is het echt wel groot nieuws.”

“Trouwens, het gaat om een groter bedrag 
dan de Nobelprijs – een miljoen dollar. Dat 
geld moet gewoonlijk wel gedeeld worden, ook 
dit jaar, maar toch, het blijft een niet onaardige 
som. Ik ga er een deel van mijn appartement 
in Londen mee betalen. Want als je dacht dat 
Leuven duur was om te wonen, moet je eens 
naar hartje Londen komen. Mijn medewin-
naar en collega, John Hardy, geeft een deeltje 
van zijn geld aan een anti- brexit-organisatie. 
Ook geen slecht idee.” 
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“ Een dagje werken 
in je slobbertrui: 
Zalig!”

 REPORTAGE   OP BEZOEK BIJ DRIE THUISWERKERS

Dat het voor pakweg een IT’er of een redacteur nuttig kan zijn om af en toe thuis te werken, lijkt evident. Maar ook 
voor leidinggevenden kan telewerk een meerwaarde zijn. “Het is mijn meest productieve dag.”

TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO’S: Rob Stevens

Erna Dewil 
met Aicko:

“Ik heb mijn moeder 
moeten uitleggen 
dat ze op mijn 
thuiswerkdag geen 
kopje koffie kan 
komen drinken.”

Christophe Mathys trekt zich 
iedere maandag terug op zijn 
zolderkamer. 

Professor Christophe Matthys (43) is ver
bonden aan de afdeling Klinische en Expe
rimentele Endocrinologie van KU Leuven 
en de dienst Endocrinologie van UZ Leu
ven: “Ik zorg voor de wetenschappelijke 
voedingsgerelateerde ondersteuning vóór, 
tijdens of na de behandeling van patiënten.” 

Op maandag werkt hij thuis. “Dat was ik 
in mijn vorige job al gewend, dus toen ik 

zo’n zes jaar geleden hier begon, heb ik dat 
voortgezet. Op de faculteit heb ik geen bu
reau, en in het UZ deel ik een kantoor met 
drie collega’s, wat logischerwijze heel wat 
telefoontjes en bezoekers met zich mee
brengt. Maandag benut ik om me volop te 
concentreren op bijvoorbeeld lesvoorbe
reidingen en schrijfwerk. In samenspraak 
met de faculteit is het gelukt om die dag 
vrij te houden van lessen. De vergaderin
gen van de POC zijn wel altijd op maandag 
en daarvoor verplaats ik me uiteraard naar 
Leuven. Maar verder probeer ik er echt wel 
over te waken om geen afspraken te maken 
op die dag.”

Dat hij door een dag thuis te werken een 
verplaatsing tussen Gent en Leuven uit
spaart, speelt niet echt een rol: “De uren op 
de trein zijn vaak heel productief, dat zie ik 
ook bij collega’s die van hieruit pendelen. Je 
wordt niet gestoord, je hebt geen toegang 
tot je mail … Dat is eigenlijk ook een vorm 
van telewerk.”

“ Het maakt 
de organisatie 
van ons gezin 
een stuk eenvoudiger”

Zijn doctoraatsstudenten werken ook 
allemaal één dag per week thuis. “Ze zit
ten met een grote groep samen in het 
scriptorium van ons labo. Die ruimte is 
bedoeld om rustig te werken, maar on
vermijdelijk is het daar toch ook een ko
men en gaan. We proberen wel om zoveel 
mogelijk allemaal dezelfde dag thuis te 
werken, om voldoende overlegmoge
lijkheden over te houden. Op dagen dat 
mijn doctorandi thuiswerken probeer ik 
hen ook niet te storen met zaken die niet 
dringend zijn.”

Papa is aan het bellen
Thuis werkt Christophe altijd op zijn 
zolderkamer: “Het enige stukje in huis 
dat nog echt van mij is (lacht). Het zou 
niets voor mij zijn om in een koffiebar te 
gaan zitten bijvoorbeeld. Ik ga tijdens de 
lunchpauze ook vrijwel nooit naar bui
ten. Ik heb er geen last van om een hele 
dag niemand te zien, maandag is het 
enige moment dat ik alleen ben van de 
hele week.”

Christophe heeft drie zonen tussen ze
ven en elf jaar oud, en zijn thuiswerkdag 
maakt de organisatie van het gezinsleven 
een stuk eenvoudiger, vertelt hij: “We 
hebben het bijvoorbeeld zo geregeld dat 
mijn vrouw haar avondvergaderingen op 
maandag heeft – op andere dagen ben ik 
pas om halfacht thuis. De tijd is voorbij 
dat de universiteit er van uit kon gaan dat 
een prof thuis een partner had die overal 
voor zorgde ...” 

“Op de dag dat ik thuiswerk kan ik de 
kinderen naar school brengen en kunnen 
ze vroeger naar huis komen. Ze liggen 
hier dan vaak strips te lezen. Dat stoort 
me helemaal niet. Ze weten dat ze even 
moeten checken of ik niet aan het bel
len ben voor ze binnenkomen. Mijn col
lega’s en doctorandi kijken niet op van 
een enthousiaste kinderkreet op de ach
tergrond, maar voor hetzelfde geld ben 
ik net de eerste contacten aan het leggen 
voor een internationaal project (lacht). 
Niet in alle culturen is thuiswerken even 
ingeburgerd.”

Christophe Matthys 
tussen het speelgoed van 
zijn kinderen:

“Ze weten dat ze even 
moeten checken of ik niet 
aan het bellen ben voor ze 
binnenkomen. Al kijken mijn 
collega’s niet meer op van 
een enthousiaste kinderkreet 
op de achtergrond.”
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Zelfsturing 
en vertrouwen
De KU Leuven heeft een nieuwe beleids-
lijn rond telewerk. “We zijn daarbij uit-
gegaan van de aanpassingen in de wet-
geving, maar tegelijk hebben we ervoor 
gekozen om vérder te gaan dan wat de 
wet voorschrijft, zegt Lut Crijns, directeur 
HR-businessondersteuning. 

De beleidslijn is tot stand gekomen in 
nauw overleg met alle betrokkenen. “Daar-
uit bleek dat het belangrijk was dat deze zo 
ruim mogelijk toepasbaar kon zijn. De ef-
fecten van telewerk op de resultaten en op 
het welzijn kunnen immers voor iedereen 
positief zijn. En goede afspraken maken 
over beschikbaarheid en aanwezigheid op 
de werkvloer zijn belangrijk voor de goede 
teamwerking van elk team.”

“Daarom kan elk personeelslid met 
niet-locatiegebonden opdrachten in prin-
cipe telewerken, ongeacht de functie of het 
statuut. De uitgangspunten gelden voor 
het professionele ondersteunende kader, 
voor leidinggevenden maar net zo goed 
voor een onderzoeker of voor een prof.” 

Waar de wetgever oplegt om elke aan-
vraag tot occasioneel telewerk telkens op-
nieuw te motiveren, is dat volgens de nieu-
we beleidslijn niet nodig, zegt Lut Crijns. 
“Eén keer bespreken met je leidinggeven-
de of telewerken af en toe kan en het af-
sprakenkader op teamniveau bepalen is 
voldoende. Uiteraard blijft een goede dia-
loog, ook hierover, belangrijk.”

De universiteit wil vooral inzetten op 
zelforganisatie en op vertrouwen, zegt Lut 
Crijns: “En op flexibiliteit – van de me-
dewerker zowel als van het team. We zijn 
daarom ook geen voorstander van teveel 
zaken vastleggen. Hoe meer je individu-
ele rechten vastlegt, hoe minder groot de 
flexibiliteit van teamleden immers wordt.”

   De beleidslijn is te vinden op 
admin.kuleuven.be/personeel/intranet/
arbeidstijd-werkvormen/telewerk/

Erna Dewil werkt op donder-
dagen aan haar keukentafel, in 
het gezelschap van hond Aicko.

Als adjunct-directeur van het Animalium, 
waar de proefdieren gehuisvest worden, 
heeft Erna Dewil (52) een zeventigtal me-
dewerkers. Daarnaast doceert ze proefdier-
kunde in verschillende opleidingen. Erna 
maakt lange dagen: “Om de files vóór te 
zijn, vertrek ik heel vroeg vanuit Tienen, ik 
ben al om halfzeven in Leuven. En meestal 
werk ik tot halfzes. Dat vijf dagen per week 
doen, weegt te zwaar. Daarom heb ik een 
tijdje vier vijfde gewerkt. Maar ik merkte 
dat ik op mijn vrije dag toch weer aan de 
computer zat. Mijn toenmalige dienst-
hoofd stelde me toen voor om een dag per 
week thuis te werken.”

Dat was zeven jaar geleden en het bevalt 
nog steeds enorm: “Die ene dag geeft me 
de kans om eens goed door te werken aan 
taken die veel concentratie vergen, zoals 
teksten schrijven of examens verbeteren. 
Of werk verrichten voor de ethische com-
missie voor proefdieren, waarvan ik secre-
taris ben. Als je met zijn zessen een bureau 
deelt, word je onvermijdelijk vaak afgeleid.” 

Lunch met manlief
Af en toe thuiswerken maakt het praktische 

leven ook een stuk makkelijker, ondervindt 
ze: “Je kan al eens een was insteken, en tus-
sen de middag kan ik even naar de strijk-
winkel – die gaat pas open als ik al een uur 
op mijn werk ben, en is allang dicht als ik 
weer thuis ben. Op dit moment zijn ze onze 
tuin aan het aanleggen – dan is het ook wel 
handig als er een dag is waarop je thuis bent 
en de mensen kunt binnenlaten.” 

Erna heeft donderdag als haar thuis-
werkdag. “Een vaste dag is het makkelijk-
ste, met het oog op het plannen van verga-
deringen en zo.” Meer dan één dag per week 
thuiswerken zou ze niet zien zitten. “Er 
moet veel overleg gebeuren op onze dienst, 
en dat is toch moeilijker van op afstand. 
Bovendien ga je het contact met je collega’s 
dan ook missen, denk ik. Maar één dag is 
perfect. Mijn man komt trouwens ’s mid-
dags thuis eten, dat is een fijne afwisseling.” 

Geen koffieklets
Ze werkt het liefst gewoon aan de keuken-
tafel. In het gezelschap van Aicko, de jonge 
bullmastiff. “Ook voor hem is het gezellig 
dat er iemand thuis is natuurlijk. Ik merk 
dat hij dan ’s avonds een stuk meer uitge-
teld is. Ook al zit ik te werken, hij stapt toch 
meer rond dan wanneer hij alleen is – dan 
slaapt hij de hele dag.” 

Dierenverzorgers kunnen hun job moei-
lijk van huis uit doen. Maar als leidingge-
vende is het niet nodig om fulltime aan-
wezig te zijn op de werkvloer, vindt Erna. 
“Mensen kennen hun job, en er zijn af-
delingshoofden, stafmedewerkers, zone-
verantwoordelijken … En als er iets is, kan 
je makkelijk even telefonisch overleggen. 

In mijn e-mailhandtekening staat dan wel 
dat ik op donderdag bij voorkeur via e-mail 
communiceer, maar dat geldt natuurlijk 
niet voor de collega’s. En als er een belang-
rijke vergadering is op donderdag, dan ga 
ik naar Leuven, dat spreekt vanzelf.” 

“Ik vind het heel fijn dat ik de kans heb 
gekregen om dit te doen en het moet van 
twee kanten komen hé? Zo hadden we vori-
ge week bijvoorbeeld opleiding op donder-
dag, dan werk ik die week niet thuis. Een 
andere dag kiezen is meestal moeilijk om-
dat er al vergaderingen en afspraken vast-
liggen en zo.” 

“In het begin zeiden collega’s op woens-
dag soms: ‘Ah, ja, morgen ben je thuis’. 
‘Neenee, zei ik dan: morgen werk ik thuis.’ 
Ik vond het toch belangrijk om dat te be-
nadrukken. En mijn moeder heb ik ook 
moeten uitleggen dat ze op mijn thuis-
werkdag geen kopje koffie kan komen drin-
ken (lacht).”

Ze ziet maar één nadeel aan thuiswer-
ken: het is moeilijker om ’s avonds op te 
houden met werken. “Het gebeurt vaak dat 
mijn man zijn hoofd om de keukendeur 
steekt om halfzeven en vraagt wanneer we 
gaan eten en ik nog volop aan het werk ben 
(lacht). Oh ja, denk ik dan, we moeten ook 
nog eten.”

“ Heel fijn 
dat dit 
mogelijk is” 

Lees verder op P.12:

Op kantoor heb ik vaak 
letterlijk geen tijd om 

naar het toilet te gaan.
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“ Mijn thuiswerkdag is 
een verademing”

Ruth Stokx blikt op woensdag-
avond tevreden terug op haar 
thuiswerkdag. 

Ruth Stokx (50) is halftijds juri-
disch adviseur studentenbeleid 
en halftijds diensthoofd van maar 
liefst zeven studentenadviesdien-
sten, van de Sociale Dienst en 
Studieadvies tot het contactpunt 
Religie en Levensbeschouwing. 
Alles bij elkaar heeft ze zo’n vijftig 
medewerkers. 

In het Van Dalecollege heeft 
Ruth een eigen kantoortje waar 
ze in principe ongestoord zou 
kunnen werken. Maar dat komt 
er niet vaak van. “Mijn dagen zit-
ten meestal helemaal volgepland 
met vergaderingen en overleg. 
Soms is het vier uur ‘s namiddags 
voor ik voor het eerst op mijn bu-
reau kom. Als diensthoofd vind 
ik het belangrijk om aanspreek-
baar te zijn en daarom stel ik mijn 
agenda open voor de hele univer-
siteit. Het gevolg is wel dat er, als 
er een halfuurtje leeg is in mijn 
agenda, soms drie mensen aan 
mijn deur staan. Ik heb vaak let-
terlijk geen tijd om naar het toilet 
te gaan (lacht).”

Een ei gelegd
Haar thuiswerkdag voelt daarom 
als een verademing. “Ken je die 
time managementtheorie over 
zaken opdelen in dringend en 
niet dringend, belangrijk en niet 
belangrijk? Op woensdag kan ik 
me richten op die dingen die niet 
dringend maar wel belangrijk zijn. 
Al zijn het toch ook heel vaak din-
gen die zowel dringend als belang-
rijk zijn (lacht).” 

“Mijn collega’s weten het al, op 
donderdag zit hun mailbox ge-
woonlijk vol. Dan is er weer ‘een 

ei gelegd’, een beleidstekst die af-
gewerkt is bijvoorbeeld. Maar 
ook is woensdag de dag waarop ik 
achterstallige mails beantwoord, 
contracten nalees, opzoekwerk 
verricht ... Ik stel altijd een taken-
lijst op en die moet die dag af, des-
noods werk ik ’s avonds door. Als 
je een hele dag aan het vergaderen 
bent geweest, heb je soms het ge-

voel dat je niets gedaan hebt. Maar 
op woensdag ben ik altijd heel te-
vreden over mijn dag.” 

Ze benadrukt wel dat ze niet 
begraven is op woensdag: “Ik heb 
geen enkel probleem met tele-
foontjes bijvoorbeeld – mensen 
bellen me vaak net op mijn thuis-
werkdag omdat ze weten dat ik 
dan makkelijk bereikbaar ben.” 

Appel schillen
Ruth koos jaren geleden voor 
woensdag als thuiswerkdag omdat 
het handig was met haar vier kin-
deren. “We konden dan ’s middags 

samen eten, ik kon al eens één van 
de kinderen naar een verjaardags-
feestje brengen of om vier uur een 
appel voor hen schillen.” Haar 
thuiswerkplek is in de living, met 
zicht op de tuin: “Ik had er wei-
nig last van als de kinderen met 
hun vriendjes buiten speelden of 
wat verder in de living een gezel-
schapsspelletje deden. Ik kan me 
goed afsluiten van de buitenwe-
reld. Als ze me iets vroegen moes-
ten ze meestal echt op mijn schou-
der tikken voor ik het hoorde.”

Ook nu haar kinderen groot 
zijn blijft woensdag een idea-
le dag om thuis te werken, vindt 
ze: “Omdat er dan sowieso min-
der vergaderingen zijn aan de 
KU Leuven. Voor een echt belang-
rijk overleg ga ik trouwens uiter-
aard wel even op en neer, ik woon 
in Kessel-Lo. Maar andere verga-
deringen probeer ik op woensdag 
bewust los te laten of te delege-
ren. Als ik dat niet zou doen, zou 
mijn hele week dichtslibben met 
vergaderingen.”

Ook de medewerkers van de 
studentenadviesdiensten mo-
gen waar mogelijk thuis werken: 
“Sinds een tijdje staan we het ook 
toe voor jobs die veel studenten-
contacten inhouden, op voor-
waarde natuurlijk dat er voldoen-
de werk is om een thuiswerkdag 
te vullen. En dat de permanentie 
wordt gewaarborgd.” 

Zelf vindt Ruth thuiswerken al-
vast zalig. “Alleen al het feit dat je 
in je slobbertrui aan de slag kunt, 
en thee kan drinken uit je eigen 
kop (lacht). Ja, ik geniet er echt 
van. Woensdag is voor mij een 
rustige en zeer productieve werk-
dag waarna ik weer helemaal bij 
ben en waar ik meestal zeer tevre-
den op terugblik (lacht).” 

Ruth Stokx:

Ik had er weinig 
last van als de 
kinderen met 
hun vriendjes 

buiten speelden. 
Ik kan me goed 
afsluiten van de 

buitenwereld.

OP BEZOEK BIJ DRIE THUISWERKERS Vervolg van P.11

Geachte redactie,

Met veel genoegen lees ik ge-
woonlijk de Campuskrant, maar 
het laatste nummer heeft mij 
toch verbaasd, meer bepaald het 
interview met Patrick Loobuyck. 
Ik vraag mij af of het de rol is van 
de Campuskrant om iemand die 
zoveel antikerkelijke clichés aan 
elkaar rijgt, zo breedvoerig als 
alumnus van de Faculteit Theolo-
gie en Religiewetenschappen aan 
het woord te laten komen. 

Ik geef enkele voorbeelden:
Loobuyck zijn bekering naar 

het atheïsme wordt beschreven 
als gevolg van de Bijbelexegese 
in de tweede kandidatuur. Deze 
passage is ronduit karikaturaal. 
De interpretatie van de Bijbel-
tekst als “verhaal” heeft niet de 
banale betekenis die hij eraan 
geeft. De Bijbeltekst kenmerken 
als verhaal is gegrond in een her-
meneutiek waarin het narratieve 
karakter van deze teksten wordt 
aangetoond, alsook de invloed 
ervan op de narratieve configu-
ratie van de lezer. Een dergelijk 
hermeneutiek is onder meer ge-
baseerd op de wijsgerige herme-
neutiek van Paul Ricoeur. Mis-
schien moet Loobuyck eens het 
proefschrift van Alain Thomasset 
over dit onderwerp lezen (alum-
nus van de faculteit, verbonden 
aan het Centre Sèvres Parijs). Het 
zou Loobuycks denken ten goe-
de komen.   

In het interview zegt Loobuyck 
dat “een enkeling het heeft over 
‘La Revanche de Dieu’.” Het werk 
met die titel (oorspronkelijk in 
het Engels verschenen: ‘The Re-
venge of God. The Resurgence of 
Islam, Christianity and Judaism 
in the Modern World’, Cam-
bridge, Polity, 1994) is niet zo-
maar een boekje van de eerste de 
beste enkeling die een subjectie-
ve mening uitschrijft. Het werd 
geschreven door één van de be-
langrijkste Franse intellectuelen, 
de politiek wetenschapper en 
kenner van de Arabische wereld 
Gilles Kepel, stichter van het Pro-
gram of Excellence on the Medi-
terranean and Middle East (dat 
wordt aangeboden aan de Ecole 
Normale Supérieure, Parijs). Ke-
pel maakt hierin een gefundeer-
de analyse van de wijze waarop 
religie opnieuw op het politieke 
toneel verschijnt. 

Over de lege abdijen kan ook 
meer gezegd worden dan het 
feit dat inderdaad in sommige  
kloosterorden het aantal leden 

drastisch in aantal vermindert. 
Contemplatieve abdijen worden 
meer dan ooit druk bezocht door 
mensen die zoeken naar stilte en 
zingeving. Gastenverblijven zijn 
maandenlang op voorhand vol-
geboekt. Zelf ga ik binnenkort 
met veertig studenten uit diver-
se faculteiten naar Orval om er 
gedurende drie dagen de stilte 
in te oefenen in het kader van 
een college over leiderschap en 
spiritualiteit. 

De basiliek van Koekelberg 
is geen kerk die leegstaat, zoals 
Loobuyck beweert. De werkelijk-
heid is compleet anders: zij bevat 
een schat aan kunstwerken; de 
eucharistievieringen worden 
druk bijgewoond, op feestdagen 
door meer dan 1000 personen, 
vooral Afrikanen. Tevens vinden 
er allerlei activiteiten plaats, zo-
als tentoonstellingen, en het mu-
seum voor moderne religieuze 
kunst tracht er op een frisse wij-
ze mensen te confronteren met 
existentiële vragen. Koekelberg is 
geen symbool van een dode kerk, 
maar van een andere kerk die in 
de multiculturele context van 
Brussel mee evolueert met haar 
tijd (zie www.mmrk.be en www.
basilicakoekelberg.be).

Als ik mij niet vergis, is het de 
rol van een universiteit om gefun-
deerde kennis te verwerven over 
een veranderende samenleving 
die met Habermas kan geken-
merkt worden als post-seculier. 
Het is een maatschappij waarin 
enerzijds de secularisatie zich 
verder doorzet, maar waarin ook 
de vraag naar zingeving en reli-
gie op een nieuwe wijze aan bod 
komt en waarin religie een on-
misbare bijdrage levert tot het de-
mocratisch debat. Genuanceerde 
en gefundeerde bijdragen tot dit 
debat zijn zeer welkom, maar dat 
is iets anders dan het verspreiden 
van sloganeske opmerkingen.  

Met vriendelijke groet

Johan
Verstraeten

Gewoon 
hoog leraar 
Faculteit 
Theologie 
en Religie- 
wetenschappen  

 
   Het interview met Patrick 
Loobuyck kunt u lezen op 
nieuws.kuleuven.be/loobuyck

  LEZERSBRIEF   

REACTIE OP ‘LEVEN NA LEUVEN’ 
MET PATRICK LOOBUYCK

Liever nuance 
dan antikerkelijke 
clichés

Ruth Stokx:
“Op woensdag kan ik me richten 
op die dingen die niet dringend 

maar wel belangrijk zijn. Al 
zijn het toch ook heel vaak 

dingen die zowel dringend als 
belangrijk zijn (lacht).”
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summit &
festival

is looking for helping hands
Leuven

May 2  5 2018

e zenuwcellen die bij 
acute pijn een signaal 
sturen naar de herse-

nen werden al meer dan een eeuw 
geleden beschreven. Maar hoe die 
signaaloverdracht precies in zijn 
werk gaat op moleculair niveau, daar 

was tot voor kort nog veel onduide-
lijkheid over.

Een Leuvens team van weten-
schappers onder leiding van professo-
ren Thomas Voets (VIB-KU Leuven) 
en Joris Vriens (KU Leuven) heeft nu 
ontdekt welke moleculen die pijnsig-

nalen doorspelen. Het onderzoeks-
team spitst zich voornamelijk toe op 
ionenkanalen: eiwitten die zich in het 
celmembraan bevinden en wanneer 
ze openen een elektrisch signaal doen 
ontstaan in cellen. Ionenkanalen vin-
den we terug in alle cellen in het li-

chaam; met name in het zenuwstelsel 
spelen ze een belangrijke rol.

Alarmsignaal
“We wisten al dat een aantal ionenka-
nalen een rol speelden bij het voelen 
van pijn bij hitte, maar geen enkele 

Te warm doet pijn: 
Nu weten we ook waarom

D

Raken we iets aan dat te warm is, dan worden er pijnsignalen naar de hersenen doorgegeven. Onderzoekers van 
VIB en KU Leuven hebben nu ontdekt dat een trio van drie complementaire ionenkanalen voor dit proces instaat. 
Een mechanisme dat voor extra bescherming moet zorgen tegen brandwonden.

KORT NIEUWS

Samenspel 
van twee 
genen wakkert 
leukemie aan
Een internationaal team van onder-
zoekers aan het VIB-KU Leuven 
Centrum voor Kankerbiologie zijn 
een stap dichter bij het begrijpen van 

acute lymfatische leukemie – een 
agressieve vorm van bloedkanker. De 
genen die aan de basis van verschil-
lende kankers liggen, zijn al langer 
gekend, maar het team toont nu voor 
het eerst aan hoe het samenspel van 
twee genen de ziekte nog versnelt. 

Acute lymfatische leukemie is een 
van de vaakst voorkomende kan-
kers bij kinderen: elk jaar komen er 
zo’n honderd patiënten bij. Hoewel 
de ziekte doeltreffend bestreden kan 
worden door chemotherapie, zijn de 

bijwerkingen ervan op lange en korte 
termijn niet te overzien. Om betere 
therapieën te kunnen ontwikkelen, 
onderzochten professor Jan Cools en 
zijn team de interactie tussen de ge-
nen die de ziekte veroorzaken. 

Leukemie ontstaat wanneer een 
opeenstapeling van genetische muta-
ties ervoor zorgt dat immuuncellen 
zich ontwikkelen tot agressieve kan-
kercellen. Recent onderzoek slaag-
de erin de locatie van die mutaties 
vast te pinnen op specifieke stukjes 

DNA, zoals JAK3/STAT5. Professor 
Jan Cools: “De JAK3/STAT5-muta-
ties spelen een cruciale rol in de ont-
wikkeling van de ziekte, doordat ze 
de groei van leukemiecellen stimu-
leren. Ons onderzoek toont aan dat 
patiënten met precies deze mutaties 
vaak ook veranderingen vertonen in 
een ander gen, namelijk HOXA9.”

Het team wetenschappers creëer-
de een model met mutaties in bei-
de genen – JAK3/STAT5 en HOXA9 
– om de interactie tussen de twee 

verder te onderzoeken. “Wat bleek: 
HOXA9 versterkt het effect van 
JAK3/STAT5-mutaties op de kan-
kerontwikkeling”, zegt dr. Charles de 
Bock. “Dat betekent dat de combina-
tie van de mutaties ervoor zorgt dat 
de ziekte zich sneller ontwikkelt en 
een agressiever karakter krijgt. Onze 
bevindingen zijn een belangrijke stap 
vooruit in de zoektocht naar gerichte 
therapieën voor leukemie.” 

 (Bron: VIB)

van de kandidaten kon het mecha-
nisme voldoende verklaren”, zegt Ine 
Vandewauw, postdoctoraal onder-
zoeker in het labo van Thomas Voets. 
De onderzoekers ontdekten nu dat 
niet één maar wel drie verschillende 
ionenkanalen samen instaan voor het 
doorgeven van warmte-pijnsignalen. 
Zolang slechts één of twee van de io-
nenkanalen geëlimineerd werden in 
een muizenmodel konden de dieren 
nog steeds adequaat reageren wan-
neer ze in aanraking kwamen met 
hitte. Enkel wanneer alle drie de ka-
nalen uitgeschakeld werden traden 
er problemen op: de muizen werden 
volledig ongevoelig voor hitte.

“Acute pijn is een heel belangrijk 
alarmsignaal voor alle zoogdieren”, 
zegt Thomas Voets. “Dankzij drie 
overlappende moleculaire spelers 
is er een belangrijk back-upmecha-
nisme ingebouwd om hitte te detec-
teren en een pijnsignaal door te ge-
ven. Op die manier vermijden we 
dat we ons verbranden, zelfs wan-
neer één of twee van de sensoren het 
laten afweten.”

In een volgende stap willen de on-
derzoekers nagaan of ze hiermee ook 
mensen met pijn kunnen helpen. 
Thomas Voets: “Miljoenen mensen 
hebben last van langdurige, bran-
dende pijn, bijvoorbeeld door ze-
nuwschade of een ontsteking. Maar 
de huidige medicatie voor chroni-
sche pijn schiet vaak te kort of werkt 
verslavend. Als we nieuwe medica-
tie kunnen vinden die de activiteit 
van de ionenkanalen in toom kan 
houden, kunnen we zo mensen met 
chronische pijn beter helpen.”

(Bron: VIB)
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JOACHIM POHLMANN, ANTROPOLOOG EN N-VA-WOORDVOERDER

ALUMNI

e Caberdouche moest 
eigenlijk Onder Den 
Toren zijn. Het eerste 

is het Brusselse café vlakbij Pohl-
manns werkplek waar we elkaar tref-
fen, het tweede het Leuvense etablis-
sement waar hij had wíllen afspreken, 
hadden de agenda’s het toegelaten. “Ik 
zat veel bij de Jomme in zijn volkscafé. 
Matthias Diependale, nu onze frac-
tieleider, tapte er, Theo Francken zat 
een paar huizen verder op kot en ook 
onze ondervoorzitter Sander Loones 
kwam er vaak. Zo kenden wij elkaar 
lang voor de N-VA bestond.”

Pohlmann – de naam heeft hij van 
zijn Oostenrijkse grootvader – ken-
de ook de politiek lang voor zijn par-
tij opkwam. “Mijn ouders hadden 
een restaurant in Postel en ik sloop 
’s avonds vaak naar beneden om tv te 
kijken. Toen ik een jaar of zes was, zag 
ik een Panorama-uitzending over de 
Contra’s die een heel dorp uitgemoord 
hadden. Ik dacht dat Nicaragua bij ons 
om de hoek lag en sliep voor alle ze-
kerheid onder mijn bed. De ochtend 

erop vond mijn moeder me daar. Op 
mijn elfde richtte ik zelfs een partijtje 
op. Je gedacht formuleren en daarover 
in dialoog gaan met de tegenstand – 
het intrigeerde mij van jongs af.”

De ideologische invulling volgde 
snel. “Individuele vrijheid, een be-
perkte overheid, patriottisme, een 
vrije markt, het zijn principes waar-
bij ik al sinds mijn veertiende zweer. 
Toen begon ik te flyeren voor de 
Volksunie. Ik herinner me hoe ik ook 
eens in Leuven pamfletten uitdeelde, 
ongetwijfeld voor de Vlaamse onaf-
hankelijkheid of zoiets. Toen ik daar-
na de aula binnenging, maakte de prof 
me belachelijk. Misschien was mijn 
actie intellectueel ridicuul, maar ach-
teraf bekeken vind ik het gedrag van 
die man te sturend. Veel medestuden-
ten pol & soc hadden hun ideeën nog 
niet gevormd en raakten snel onder de 
indruk van onze proffen.”

 
Geen dreadlocks
“Op den duur zei ik  foert  tegen de 
lessen en zocht ik mijn eigen pad. Ik 

zat constant in de bibliotheek, maar 
hoe wist ik wat ik moest lezen? Op 
die vraag kwam een antwoord toen 
ik in 2001 Bart (De Wever – red.), 
toen assistent bij geschiedenis, leerde 
kennen na een studentendebat. Karl 
Rove, de strateeg van George W. Bush, 
vertelde hoe hij bij de eerste kennis-
making met Bush dacht: ‘Dat is ‘m!’ 
Wel, dat had ik met Bart. Zijn ideeën 
waren, in tegenstelling tot de mijne, 
al uitgekristalliseerd. Hij tipte me het 

werk van Edmund Burke en Alexis de 
Tocqueville en ik bleef hem stalken. 
Toen hij me in 2006 vroeg om voor 

hem te werken, leek dat de logische 
gang van zaken.”

“Ik had net een aanvullende licentie 
antropologie gedaan. Daar leerde ik 
zaken waar ik nu nog iets aan heb: 
kwalitatief onderzoek, de analyse van 
culturele patronen, participerende 
observatie. Tegenwoordig beschikken 
politieke partijen over bergen data, af-
komstig van bijvoorbeeld sociale me-
dia, maar ik hecht meer belang aan 
wat ik opvang op de voetbaltribune, 
aan de toog of in het bejaardentehuis 
van mijn grootmoeder. Dat is natuur-
lijk nattevingerwerk, maar als antro-
poloog vertrouw ik erg op de relevan-
te informatie die je kunt halen uit dat 
soort kwalitatief onderzoek.”

“Tijdens een seminarie over mul-
ticulturaliteit kondigde Marie-Claire 
Foblets, een hele goede prof, me aan 
door te grappen: ‘En dan luisteren we 
nu naar de vijand.’ Ik was bij wijze van 
spreken de enige niet-dreadlock-dra-
gende student en mocht mijn tegen-
verhaal vertellen. Er heerste een grote 
vrijheid van denken.”

In de lessen zat ook de vrouw die nu 
de moeder van zijn zoon is. In zijn we-
kelijkse column in De Morgen cast hij 
haar als het Chiro-meisje en het te-
gengewicht voor zijn rechtse scherpte. 
“Zij is zeker een verzachtende factor”, 
knikt hij. “We groeiden op in hetzelf-
de dorp en schelen maar twee weken. 
Na een reeks af- en aan- momenten 
vonden we elkaar definitief.” Hij 
grijnst. “Er is een romantische en een 
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Hij zegt dat hij een rol speelt die voor de buitenwereld niet bestaat, maar 
Joachim Pohlmann (36) zet als mediastrateeg van N-VA wel degelijk mee de 
lijnen uit. Hoe meer zijn partij ideologische strijd uitlokt, hoe liever hij het 
heeft. “Zonder dialectiek geen vooruitgang. Ik vind dat Bart De Wever nog 
scherper mag zijn.”

TEKST: Katrien Steyaert | FOTO: Rob Stevens

“ Ik heb mezelf 
bijna spartaans 
opgevoed”

LEVEN
na 

LEUVEN 

Karl Rove, de 
strateeg van 

George W. Bush, 
vertelde hoe 

hij bij de eerste 
kennismaking 

met Bush dacht: 
‘Dat is ‘m!’ 

Wel, dat had ik 
met Bart.

ALUMNIREIZEN 2018

KU Leuven Alumni. Gisteren heeft toekomst.

Alle afgestudeerden en personeelsleden van KU Leuven, alsook cursisten van Universiteit Derde Leeftijd Leuven kunnen zich inschrijven. 

EXCLUSIEVE BESTEMMINGEN, 
UITSTEKEND GEZELSCHAP VAN MEDEALUMNI EN 

BEGELEIDING DOOR KU LEUVEN-EXPERTEN.

De reizen worden aangeboden door Alumni Lovanienses vzw i.s.m. Dienst Alumni KU Leuven en uitgewerkt door erkende reisbureaus. Het reisaanbod vindt u op alum.kuleuven.be/alumnireizen

• Albanië en Kosovo: 5-16 mei 2018
• Kroatië en Slovenië (jong-alumni): 13-26 augustus 2018
• Gdańsk: 2-5 september 2018

• Boedapest: 11-14 september 2018
• China: 5-20 oktober 2018
• Rome: 10-14 oktober 2018

• Ethiopië: 14-26 oktober 2018
• New York (jong-alumni): 23-31 oktober 2018
• Zuid-Afrika: 29 oktober-10 november 2018

• Cuba: 19-28 november 2018
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niet-romantische manier om ons ver-
haal te vertellen.”

 
Reservaat
Pohlmanns  neutrale verschijning 
doet het niet vermoeden, maar hij 
komt vaak sarcastisch en tegen-
draads uit de hoek. “Tja, ik ben heel 
contrair”, glimlacht hij. “Het ver-
schaft me bijvoorbeeld een groot 
genoegen om mijn columns in die 
trant te schrijven omdat ik weet dat 
de  De Morgen-lezers zich zullen 
doodergeren. Die hoeven ook niet 
per se naar mij te luisteren. In mijn 
job ben ik wel constant bezig met een 
visie overbrengen bij een doelgroep, 
maar in mijn leven daarnaast ben ik 
vrijer. Ook boeken schrijven is een 
zelfgecreëerd reservaat waarin ik aan 
niemand verantwoording verschul-
digd ben. Ik hoop er mij op een dag 
helemaal in te kunnen terugtrekken.”

De Standaard verweet Pohlmann 
dat hij in zijn tweede boek, Een unie 
van het eigen, “de roman  gebruikt 

waarvoor die niet geschikt is: gelijk 
krijgen.” Hij lacht. “Dan hebben ze 
het ofwel slecht ofwel niet gelezen. Ik 
laat gewoon mijn ideeën botsen met 
die van de lezer. Ik wil graag dat die 
daarover nadenkt. Zo doe ik in mijn 
derde boek, waaraan ik volop bezig 
ben, via een oud-legionair het relaas 
van de Algerijnse Oorlog (van 1954 tot 
1962 – red.). De poging om de Alge-
rijnse islam en de Franse Verlichting 
op elkaar te laten aansluiten draaide 
uit op een bloedige mislukking – van-
daag nog zeer relevant, vind ik.”

“Eigenlijk ben ik een heel ba-
saal karakter. Alles wat als kind al 
in mij zat, zit er nog altijd in: lezen, 
schrijven, strijden. Ik vind dat laatste 
niet negatief. Het gebeurt naar mijn 
mening zelfs te weinig in de Belgische 
politiek. Dialectiek is noodzakelijk, 
het is wat vooruitgang creëert.”

“Het spel van machtsverwerving 
en machtsuitoefening was bij de Ro-
meinen niet anders dan bij ons, alleen 
de technologie is een gamechanger. 

Door de sociale media draait de mo-
len 24 uur op 24 en dat wekt de per-
ceptie dat de ideeënstrijd zich ook 
doortrekt op persoonlijk vlak. Maar 
dat is niet het geval. De Wever en Di 
Rupo zullen politiek altijd botsen, 
maar als mensen hebben ze elkaar 
graag. Sommigen lijken te denken dat 
elke N-VA-er zich ’s morgens afvraagt 
wie hij nu weer een kloot kan aftrek-
ken, maar in de politiek zit er volgens 
mij niet één iemand die slechte be-
doelingen heeft.”

 
Mystiek
“Politiek is een spel”, zegt hij terwijl 
hij zijn koffie drinkt, “en ik aanvaard 
de wetmatigheden van de publieke 
opinievorming en de berichtgeving. 
Ik ben nog maar zelden verbaasd.” 
Geërgerd, dat wel. “Toen ik het inter-
view nalas dat Bart onlangs aan De 
Zondag  gaf, vond  ik het een rustig 
gesprek. Maar als woordvoerder 
maak ik de kop niet. ‘Joden vermij-
den conflicten. Dat is het verschil 

Ik schrijf 
mijn columns 

met groot 
genoegen in 
een contraire 
trant omdat 

ik weet dat de 
De Morgen-

lezers zich zullen 
doodergeren.

met moslims’ stond er, en het was 
genoeg voor Paul Magnette om Bart 
een onversneden racist te noemen. 
Terwijl hij gewoon een maatschap-
pelijke vaststelling doet. De ortho-
doxe  joden zeggen: ‘Laat ons met 
rust en wij laten jullie met rust.’ De 
moslimgemeenschap daarentegen 
eist wel haar plaats op in de publieke 
ruimte, wat haar goed recht is, maar 
dat levert conflict op.”

“Ach, het feit dát Bart iets zegt, is 
meestal al genoeg om verontwaardi-
ging op te wekken in dit Vlaanderen 
waar decennialang wolligheid troef 
was. In tegenstelling tot veel van zijn 
collega’s neemt hij tenminste duide-
lijke standpunten in. Ik vind zelfs dat 
hij nog scherper mag zijn.”

Knuppels in hoenderhokken 
zijn er nochtans al genoeg, lijkt 
ons. Hallo, Theo? “Als er weer eens 
een bommetje ontploft, proberen we 
als partij de controle over de omstan-
digheden te behouden. Dat is het 
belangrijkste: je niet laten overwel-
digen. Ik vloek wel veel – het is las-
tig om daarmee op te houden, zoals 
mijn vrouw zou willen – maar reme-
diëren is part of the job.”

“Als iemand manifest naast de 
partijlijn zit, moeten we die natuur-
lijk weer op koers krijgen. Fregatten 
mogen weleens hun eigen pad ver-
kennen, maar ze moeten dicht ge-
noeg bij het moederschip blijven. 
Dat lukt alleen door veel te praten en 
iedereen mee te nemen in de rede-
nering. Dat doe ik overigens niet al-
leen. Het woordvoerdersoverleg dat 
ik elke week voorzit telt ondertussen 
24 leden.”

“Mijn rol groeide ook organisch. 
Tien  jaar geleden was die eerder 
praktisch: journalisten van infor-
matie voorzien, Barts afspraken re-
gelen. Stilaan ging ik zijn speechen 
schrijven en meedenken over de 
strategie. Ik zorg er nu mee voor 
dat wat wij belangrijk vinden top of 
mind blijft.”

lees verder op P.16

°1981, Lommel
 
Gestudeerd
1999-2003: licentiaat in 
de politieke weten-
schappen (KU Leuven)
2003-2005: licentiaat 
in de antropologie 
(KU Leuven)
 
Loopbaan
2006-2013: 
speechschrijver Bart De 
Wever en medewerker 
studiedienst N-VA
Sinds 2013: partij-
woordvoerder en 
mediastrateeg N-VA
 
Publicaties
Altijd iets (roman, 2012)
Een unie van het 
eigen (roman, 2016)
Heeft een wekelijkse 
column in De Morgen
 
Privé
Woont samen met zijn 
vriendin in Borgerhout
Heeft een zoon van 
7 maanden

Wie is 
Joachim 
Pohlmann?



STUDENTEN CAMPUSKRANT | 28 MAART 201816

“ Wacht, 
ik zal het 
in het 
Arabisch 
zeggen”

  REPORTAGE    SPEEDDATEN IN TWEE TALEN

“Ik dacht dat Arabisch de enige taal was die g-klanken ge-
bruikt”, lacht Mays (18). “Tot ik Nederlands hoorde spreken.” 
Het is haar antwoord op de vraag van Kenneth (38) wat haar 
opviel toen ze naar België kwam. Mays en Kenneth praat-
ten met elkaar – beurtelings in het Nederlands en in het 
Arabisch – tijdens de Taaltafels Arabisch die het Instituut 
voor Levende Talen (ILT), het Centrum voor Levende Talen 
(CLT) en de opleiding arabistiek voor de tweede keer op rij 
organiseerden.

TEKST: Ine Van Houdenhove
FOTO’S: Rob Stevens

untthee, Marokkaanse 
koekjes én paaseitjes, 
en lange tafels waar 

speeddate-gewijs over koetjes en kalf-
jes gepraat wordt – in het Arabisch heet 
dat trouwens شدرد . Tot belgerinkel 
aanmaant om van gesprekspartner te 
wisselen. Tijdens de Taaltafels kunnen 
studenten arabistiek en cursisten die 
Arabisch leren aan het CLT hun taal-
kennis naar hartenlust oefenen, net 
als Arabisch sprekende studenten die 
aan het ILT een intensieve cursus Ne-
derlands volgen. Ondertussen leren ze 
elkaar ook wat beter kennen.

Trouwplannen
Mays (18) is Irakese, maar heeft haar 
hele leven in de Verenigde Arabische 
Emiraten gewoond. Ze is nog nooit in 
Irak geweest, vertelt ze. “Irak bezoeken 
is een droom van me sinds ik spijker-
schrift en Aramees studeerde”, zegt 
Kenneth (38). Misschien moeten we 
ooit maar eens samen gaan, besluiten 
ze. Het komende kwartier gaat het over 
de trouwplannen van Kenneth (“pas 
over twee jaar, we hebben geen haast”), 
de lengte van Mays (“1 meter 60”) en 
haar voornemen om in september ge-
neeskunde te gaan studeren: “Daarvoor 

heb je een certificaat Nederlands als 
tweede taal niveau vijf nodig.” Ze volgt 
dan ook al zes maanden les, vier dagen 
per week en drie uur per dag. Neder-
lands valt wel mee, zegt ze. Toch als je al 
Engels spreekt. 

Kenneth vindt na zes en een half jaar 
avondles dat ook Arabisch niet zo moei-
lijk is: “Het is een heel logische taal.” Ter 
illustratie schakelt hij vlotjes over. Hij 
doet dat goed, aldus Mays. Kenneth 
geeft haar de tip om veel naar het nieuws 
te kijken: “De presentatoren zijn de eni-
gen die mooi Nederlands spreken.” Ook 
in het Arabisch bestaan er veel accenten 
en dialecten, vertelt Mays: “Mensen uit 
verschillende landen begrijpen elkaar 
soms echt niet. Maar het schrift is na-
tuurlijk overal hetzelfde.” 

Rusthuis
Jude (29) is een beetje later aangekomen 
en heeft nog geen gesprekspartner ge-
vonden. Hij komt uit de Syrische stad 
Aleppo, vertelt hij ons: “Daar studeerde 
ik rechten, maar hier wilde ik iets inte-
ressanters doen (lacht).” Hij koos voor 
criminologie (“ik ben al voor twee vak-
ken geslaagd!”) en hoopt later een job 
te vinden bij de politie. Sinds hij twee 
jaar geleden naar België kwam, heeft 

vervolg van P.15

Dat hij in de schaduw opereert, vindt hij pri-
ma. “Voor de buitenwereld bestaat mijn job 
niet, maar hoe meer mystiek errond hangt, 
hoe beter. Dan kan ik rustig werken. Het is 
geen toeval dat ik tot mijn vijftiende de wens 
had om in het leger te gaan. Ik kan me schik-
ken in een groter geheel. Zeker als dat een 
partij is, want die kan meer bereiken dan een 
individu, dat nooit meer wordt dan een stem 
in het debat.”

“Als er iets is waarop ik trots ben, is het dat 
ik mijn steentje heb bijgedragen aan het suc-
ces van een partij die na een totale existentië-
le crisis ten tijde van de Volksunie uitgroeide 
tot een dominante speler. Ik zal er alles aan 
doen om de N-VA ook in 2018 en 2019 suc-
cesvol te laten zijn.”

 
Extra time
Toch is dit niet voor altijd, bekent hij. “Je mag 
je nooit vastklampen aan politiek, want het 
is de kiezer die beslist. Maar zelfs mocht die 
ons gunstig gezind blijven, dan nog houdt 
niemand mijn job twintig jaar vol. Het legt 
beslag op je leven. Ikzelf heb daar geen moei-
te mee zolang ik geloof dat wat ik doe waar-
devol is, maar je vraagt de offers ook van je 
naasten. Dan krijg ik een dringende telefoon 
en is het bye bye familiefeest.”

“Als het vaderschap me al veranderd heeft, 
dan is het in het besef dat ik mijn zoon liever 
niet de politiek in zou zien gaan. Tenzij het 
natuurlijk ook zo’n deel van zijn persoonlijk-
heid is als bij mij. Dan zou ik hem aanmoedi-
gen om de beste te zijn, maar dat zou ik even-
goed doen mocht hij jongleur willen worden. 
Ik heb nooit genoegen kunnen nemen met 
middelmatigheid. Dat kwam niet van thuis. 
Mijn ouders zijn mei-68’ers en voedden me 
enorm vrij op. Het was wellicht als tegenre-
actie dat ik mezelf zoveel discipline oplegde, 
bijna op een spartaanse manier.”

Vorig jaar liet hij optekenen dat hij het 
liefst een meisje wilde, want “die moet er 
in het leven nog altijd net iets harder voor 
knokken dan een jongen.” “Waarom zou ik 

dat niet zeggen? Ik wil mijn nageslacht bij-
brengen dat je in het leven niets voor niets 
krijgt.” Ik vraag me luidop af hoe hij met dat 
nageslacht zal praten over iets als migratie, 
hoe hij zal uitleggen dat die vluchtelingen 
die ook niets voor niets kregen verdronken 
terwijl wij toekeken. “En hoe gaan we onze 
kinderen uitleggen dat er geen sociale ze-

kerheid meer is omdat de toevloed te groot 
was?”, riposteert hij.

Pohlmann scherpt zijn strijdlust wellicht 
nog aan tijdens zijn wekelijkse bokstrainin-
gen. Tel die bij zijn job en zijn baby, en je 
vraagt je af wanneer hij de tijd vindt om bij-
voorbeeld te schrijven. “Elk kwartier dat de 
kleine slaapt”, antwoordt hij alsof het evident 
is. “Tijd is kostbaar. Dat besefte ik eens te-
meer toen mijn vader stierf. Ik was net af-
gestudeerd, hij was 64. Op die leeftijd stierf 
ook mijn grootvader. Het zit dus in mijn ach-
terhoofd dat ik misschien maar zestig word 
en alles daarna  extra time  is. Ik moet het 
nu doen.” 

Als het vaderschap 
me al veranderd 
heeft, dan is het in 
het besef dat ik mijn 
zoon liever niet 
de politiek in zou 
zien gaan. Tenzij 
het natuurlijk ook 
zo’n deel van zijn 
persoonlijkheid is 
als bij mij.
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De universitaire gemeenschap 
neemt afscheid van:

Memoriam
Professor Rita Ghesquiere
Emeritus gewoon hoogleraar aan de 
Faculteit Letteren
(18/08/1947 – 12/03/2018)

Professor André Govaert
Gastprofessor aan de Faculteit Industriële 
Ingenieurswetenschappen
(12/12/1949 – 16/03/2018)

Professor Katia Campo
Hoogleraar aan de Faculteit Economie 
en Bedrijfswetenschappen
(16/04/1963 – 07/03/2018)
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hij al verschillende steden bezocht, 
van Antwerpen tot Oostende: “Alleen 
in Wallonië ben ik nog niet geraakt. 
Wat hier anders is? Alles! Het weer 
bijvoorbeeld, vier seizoenen op één 
dag (lacht).” 

Ook Abdul (28) komt uit Syrië. Hij is 
bijna twee jaar hier. “Ik heb al vier jaar 
farmacie achter de rug en zou in sep-
tember hier verder willen gaan aan de 
universiteit. Of misschien ga ik biome-
dische laboratoriumtechnieken stude-
ren aan de hogeschool – het hangt er 
een beetje van af hoeveel vrijstellingen 
ik kan krijgen.” In ieder geval moet hij 
eerst nog wat beter Nederlands ken-
nen – momenteel heeft hij niveau vier. 
“Om te oefenen ben ik een halve dag 
per week vrijwilliger in een rusthuis in 
Wezemaal. Soms schakelen de bewo-
ners wel over op Frans of Engels als ze 
horen dat ik nog niet zo goed Neder-
lands spreek.” 

In Syrië is alles anders, vertelt hij, 
vanwege de oorlog. “Maar ook daar-
vóór was er veel corruptie en chaos. 
Hier is alles in orde en goed georgani-
seerd.” Alleen de Belgische keuken kan 
hem niet zo bekoren. “Jullie gebruiken 
weinig kruiden en olie. En groenten in 
water koken?” Hij kijkt bedenkelijk. 

“Gelukkig is er in de Parijsstraat een 
Syrisch restaurant. En ik kan zelf ook 
heel goed koken (lacht).”

Drie broers
Wat verder zitten Mia (72) en Fouad, 
23 en ook afkomstig uit Aleppo. Mia 
volgt al bijna zeven jaar Arabische les 
en is opgetogen over het Taaltafels-ini-
tiatief: “Het is wel zo dat de studenten 
uit het hoogste niveau Nederlands 
véél beter Nederlands spreken dan wij 
Arabisch … Logisch, hun cursus is veel 
intensiever. Wij hebben maar één keer 
per week les.” Fouad spreekt inderdaad 
vrijwel foutloos. “Straf hé? Daar kun-
nen sommige van onze Franstalige 
ministers nog een puntje aan zuigen”, 
vindt Mia. 

Maar zijn broer van negentien heeft 
de taal nog een stuk beter onder de 
knie, vertelt Fouad: “We zijn een jaar 
geleden tegelijk begonnen, maar hij 
studeert intussen al biomedische we-
tenschappen – in de hoop daarna ge-
neeskunde te kunnen gaan doen. Mijn 
broer van 21 – hij zit hier een beetje 
verder – wil dan weer graag tandheel-
kunde studeren.” Zelf weet Fouad ook 
al wat hij na het behalen van zijn cer-
tificaat Nederlands gaat doen: “Indus-

Boven:
Maysoum uit Gaza, met 
tegenover zich Anne:

“Wat ik vooral opvallend vind, 
is dat hier drie talen worden 
gesproken. Als ik klaar ben met 
Nederlands, begin ik met Frans.”

Links:
Kenneth geeft Mays de tip om 
veel naar het nieuws te kijken:

“De presentatoren zijn de enigen 
die mooi Nederlands spreken.”

Rechts:
Heveen (rechts) vertelt 
Debra dat ze vooral de 
grammatica moeilijkt vindt.

“Het komt neer op veel oefenen.”

triële wetenschappen. Ik ben al inge-
schreven voor één vak.”

Wereldvreemd
Maysoum (25) en Anne (19), tweede-
jaarsstudente arabistiek, babbelen zelfs 
tijdens de pauze verder: ze hebben net 
vastgesteld dat er in België véél meer 
vakantiedagen zijn dan in Palestina, 
waar Maysoum vandaan komt. “Wij 
kennen eigenlijk maar twee feestdagen: 
het Offerfeest en het Suikerfeest.” 

Maysoum is al bijna twee jaar in Bel-
gië. In september wil ze wiskunde gaan 
studeren: “Ik twijfel nog tussen statis-
tiek of financiële wiskunde.” Ze komt 
uit Gaza en is een beetje wereldvreemd 
opgegroeid, vertelt ze. Alles aan België 
was nieuw en anders. “Wat ik vooral 
opvallend vind, is dat hier drie talen 
worden gesproken!” Ze heeft dus nog 
wat werk voor de boeg. “Als ik klaar ben 
met Nederlands, begin ik met Frans.” 

Naast haar zitten Heveen (25) en 
Debra (29), vijfdejaars Arabisch aan 
het CLT. Heveen is Koerdisch en komt 
uit Syrië. Ze studeerde psychologie en 
hoopt haar opleiding hier in Leuven te 
kunnen voortzetten: “Mijn ouders wo-
nen in Genk, ikzelf ben vijf maanden 
geleden hier in Leuven komen wonen.” 

Heveen vindt Nederlands best moei-
lijk: “Vooral de grammatica. Het komt 
neer op veel oefenen. In Genk heb ik 
een buddy met wie ik Nederlands kan 
praten, en in het weekend doe ik er 
vrijwilligerswerk in een rusthuis: een 
beetje met de bewoners babbelen, met 
hen gaan wandelen of hen helpen met 
eten. Ik ben ook aangesloten bij AIF+, 
een multiculturele koepelvereniging. 
Af en toe ga ik voor hen spreken over 
de oorlog.”

Menselijk contact
Oefenen, oefenen, oefenen. Het is de 
enige manier om een taal te leren, be-
vestigt ook Ellen Nys, docente Neder-
lands aan het ILT. “Vandaar allicht het 
grote succes van een avond als deze.” 
Maar er is meer: “De deelnemers ko-
men hier ook in een leuke, ongedwon-
gen sfeer met elkaar in contact. Dat is 
vooral voor de Arabisch sprekende stu-
denten Nederlands belangrijk. Velen 
van hen zijn hier terechtgekomen door 
de moeilijke situatie in hun thuisland 
en hebben het niet altijd even makke-
lijk. We hebben gemerkt dat zij van al 
onze studenten het meeste nood heb-
ben aan sociale activiteiten en mense-
lijke contacten.” 

Abdul uit Syrië:

Om te oefenen 
ben ik 
vrijwilliger in 
een rusthuis 
in Wezemaal. 
Soms schakelen 
de bewoners 
wel over op 
Frans of Engels 
als ze horen 
dat ik nog 
niet zo goed 
Nederlands 
spreek.
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Het woord ‘koffietafel’ kreeg 
een heel andere betekenis tij-
dens de Ethiopian Art Evening 
die Pangaea en Campus 
Groep T Leuven op 2  maart 
organiseerden. Gelila Kahsay, 
een Ethiopische kunstena-
res uit Noorwegen, maakt 
indrukwekkende portretten 
met koffiepoeder. Een twee-
honderdtal bezoekers be-
wonderden haar kunsten en 
proefden van nog vele andere 
facetten van de Ethiopische 
cultuur: artefacten en foto-
grafie, muziek en dans, tra-
ditionele maaltijden en een 
koffieceremonie.

 IN BEELD 

Straffe 
koffie

FOTO'S: Rob Stevens

p 17 maart werd in de Ethiopische 
hoofdstad Addis Abeba een nieu-
we internationale alumni-afdeling 

boven de doopvont gehouden, de eerste in Afrika. 
“Deze alumni chapters zijn een belangrijke troef 

voor de KU Leuven. Internationalisering staat im-
mers bovenaan onze agenda”, zegt vicerector Inter-
nationaal Beleid en Alumnibeleid Peter Lievens. 
“Meer buitenlandse studenten aantrekken en 
internationale mobiliteit bevorderen zijn twee 
speerpunten van onze strategie. Ons wereldwijde 
netwerk wordt ook sterker nu meer en meer alum-
ni een carrière uitbouwen in het buitenland.”

“De internationale alumni-afdelingen bieden 
onze alumni de kans om met elkaar in contact te 
komen en vormen een directe link met hun alma 
mater. We doen ook een beroep op de alumni 
chapters voor studentenrekrutering en academi-
sche diplomatie, of om banden aan te knopen met 
partnerinstellingen en de plaatselijke economie.”

Van Brazilië tot Thailand
In 2013 richtte de KU Leuven haar eerste interna-
tionale alumni-afdeling op in Shanghai, China. 
Vandaag telt onze universiteit chapters in elf lan-
den: Brazilië, China, Ethiopië, Duitsland, India, 
Indonesië, Japan, Thailand, Nederland, het Ver-
enigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 

“In onze internationale alumni chapters draait 
alles om het gevoel van verbondenheid”, zegt 
Martine Torfs, hoofd van de Dienst Alumni. “Het 
zijn informele netwerken die onze alumni in staat 
stellen om nauwe banden met elkaar en met de 
KU Leuven op te bouwen en te onderhouden.”

“We sturen onze alumni ook nieuwsbrieven, be-

Eerste 
alumni chapter 
in Afrika opgericht
De KU Leuven heeft een nieuwe 
alumni-afdeling gelanceerd in 
Ethiopië. De universiteit telt nu 
internationale alumni chapters in 
elf landen. Katrien Bollen

O

trekken hen bij alumnireizen en nodigen hen 
uit om samen deel te nemen aan onderwijs-
beurzen in hun land. We hebben ook contact 
met eredoctores en vroegere visiting scholars. 
Als ambassadeurs van onze universiteit maken 
zij immers net zo goed deel uit van de KU Leu-
ven-gemeenschap.”

Vaste voet in Ethiopië
De nieuwe alumni-afdeling is de eerste op het 
Afrikaanse continent. De oprichting ervan 
illustreert het belang van Ethiopië voor de 
KU Leuven: de universiteit werkt al sinds 2003 
samen met Ethiopische partners. Zo heeft de 
KU Leuven met financiering van VLIR-UOS 
een institutioneel samenwerkingsproject ge-
coördineerd met de Universiteit van Mekelle, 
de eerste partner in Ethiopië. Sinds 2017 loopt 
een gelijkaardige samenwerking met Arba 
Minch. Onze universiteit maakt ook deel uit 
van projecten met de universiteiten van Bahir 
Dar en Jimma, die door de UGent gecoördi-
neerd worden.

De samenwerking is doorgaans multidisci-
plinair en gericht op capaciteitsopbouw, insti-
tutionele ondersteuning en mobiliteit van per-
soneel en studenten. Belgische en Ethiopische 
onderzoekers werken daarnaast samen rond 
thema’s als ecologie, gezondheid en duurzaam 
leven. Momenteel lopen er ook enkele geza-
menlijke projecten met de universiteiten van 

Addis Abeba en Ambo.
“In de begindagen werden samenwerkings-

projecten vooral getrokken door onze Groep 
Wetenschap & Technologie”, zegt Martine 
Dekoninck van de Dienst Internationalisering. 
“Maar vandaag zijn er bijvoorbeeld ook soci-
aal wetenschappers die werken rond gender 
en openbaar bestuur in Ethiopië, of biomedici 
die promotor zijn van Ethiopische doctorandi.”

Veldwerk
De samenwerking tussen de KU Leuven en 
Ethiopische universiteiten biedt ook moge-
lijkheden voor studentenmobiliteit. Inmiddels 
studeerden al meer dan 320 Ethiopische stu-
denten af aan de KU Leuven. Vooral de facul-
teiten Wetenschappen, Ingenieurswetenschap-
pen en Bio-ingenieurswetenschappen zijn 
populair. Veel Ethiopische alumni kregen een 
beurs van de Vlaamse Interuniversitaire Raad 
VLIR-UOS of de Interfacultaire Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking. Een van hen 
is dr. Getu Weldu, een voormalige IRO-man-
daathouder die nu de eerste voorzitter is van 
het ‘KU Leuven Alumni Chapter Ethiopia’. 

“Omgekeerd reizen ook talrijke KU  Leu-
ven-studenten naar Ethiopië, in het kader van 
hun studie of om veldwerk te doen voor hun 
thesis”, gaat Martine Dekoninck verder. “De 
nieuwe alumni-afdeling biedt ook op dit vlak 
zeker nieuwe kansen.” 



CAMPUSKRANT | 28 MAART 2018 PORTRET 19

SPEED
DATE In 22 vragen naar hoofd en hart 

van Liesbeth Lewi

won, zou ik een kinderboerderij oprichten. 
Mijn man zegt dan: begin al maar eens met 
het gras te maaien in het weekend. Maar 
met schapen of ezeltjes zou dat niet meer 
nodig zijn (lacht).”

07/ Welk goed voornemen kan u 
maar niet volhouden?
“Op tijd komen. Ik kan nooit goed inschat-
ten hoeveel tijd iets zal vergen. Straks gaan 
we met de vroedvrouwen naar Topdokters 
kijken, op een groot scherm in de tennisclub. 
Ik heb geen tijd meer om me om te kleden en 
dan zal ik waarschijnlijk nóg te laat zijn …”
 

08/ Wat is uw beste eigenschap?
“Ik heb veel doorzettingsvermogen, ik kan 
me heel erg in iets vastbijten. En ik probeer 
uit een tegenslag altijd iets positiefs mee te 
nemen. Dat is nodig, op onze afdeling is het 
lang niet altijd rozengeur en maneschijn.”

08/ Waaraan hebt u een hekel? 
“Aan weinig … Maar ik hou niet van chaos. 
Of van verrassingen.” 

09/ Wat zou u redden als uw huis in 
brand stond? 
“Mijn kat (lacht). En verder wellicht alleen 
mijn laptop. Ik ben nogal rationeel.”

10/ Wat is de ergste job die u ooit 
hebt gedaan? 
“Op de veiling van Hoogstraten aan de lo-

pende band rotte augurken uitsorteren. Ik 
droomde ’s nachts van augurken.” 

11/ Wat zit er in uw cd-speler? 
“Mijn smaak is nogal uiteenlopend, van Ed 
Sheeran tot Rachmaninov. Ik hou ook veel 
van Trixie Whitley.” 

12/ Wat weten uw medewerkers 
niet van u?
“Dat ik me weleens verdiep in Dag Allemaal 
(lacht).”

13/ Wat is de belangrijkste les die 
het leven u heeft geleerd?
“Ik word in mijn werk veel geconfronteerd 
met verlies. En zelf ben ik mijn ouders jong 
verloren, mijn moeder zelfs toen ik heel 
jong was. Ik heb geen kinderen – dat is er 
gewoon niet van gekomen. Er zijn altijd din-
gen waar je om kan treuren, maar je kan je 
ook richten op wat wél goed gaat, en dank-
baar zijn om wat je hebt. Dat lukt me wel.”
 

14/ Wat was het meest pakkende 
moment van uw loopbaan of 
leven tot dusver? 
“Het moment waarop je een nieuw leven 
op de wereld kan zetten is altijd opnieuw 
ontroerend. Zeker na een hobbelige 
zwangerschap.” 

15/ Hoe komt u bij na een lange dag 
werk?
“Door te sporten. Pilates bijvoorbeeld, dat 
helpt om je hoofd leeg te maken. Of met de 
poes op schoot naar Jani kijken (lacht). Ik 
krijg ook veel energie van mijn familie. Mijn 
man heeft drie kinderen en vijf kleinkinde-
ren. Op zondag is het huis vol, heel gezellig.”

16/ Wat is uw grootste angst?
“Ik ben geen angstig persoon. In ons beroep 
word je wat dat betreft ook wel een beetje 
gehard: elke shift zijn er momenten waarop 
je alles uit de kast moet halen, waarop het 
gaat om leven of dood.”
“Maar uiteraard is er altijd de vrees om meer 

Professor Liesbeth Lewi (46) is als gynaecologe gespecialiseerd in 
meerlingzwangerschappen en foetale chirurgie. Momenteel is ze te 
zien in Topdokters op VIER. TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

01/ Wat wilde u ‘later’ worden?
“Toen ik klein was: pater (lacht). Een oom 
was ingetreden bij de norbertijnen in 
Tongerlo en het leek me daar heel gezellig. 
Maar ik heb al vrij jong gekozen voor ge-
neeskunde. Mijn vader werkte bij Janssen 
Pharmaceutica en mijn moeder was ver-
pleegkundige. Ik kreeg het dus wel een 
beetje van huis uit mee.”

02/ Op welke job bent u jaloers?
“Als ik een tweede leven zou mogen leiden, 
zou ik kiezen voor journalist bij de BBC. 
Dat lijkt me wel spannend. Of egyptoloog.”

03/ Hebt u een motto?
“Ik heb er meerdere. Dat van Beertje 
Paddington bijvoorbeeld: ‘If we are kind 
and polite, the world will be right’. In 
deze Trumpiaanse tijden kan de wereld 
wel wat vriendelijkheid en wellevendheid 
gebruiken.”

04/ Van welke gewoonte wilt u af?
“Veel te veel koffie drinken. Maar het is wat 
me draaiende houdt. Ik doe er heel veel 
melk in, zo is het toch nog een béétje voed-
zaam (lacht).”

05/ Welk boek ligt er op uw 
nachtkastje? 
“Geen. Ik ben ’s avonds blij dat ik mijn bed 
zie. Voor lezen heb ik nauwelijks tijd. Maar 
er is één boek dat ik al sinds de jaren tach-
tig ieder jaar opnieuw lees: De ondraaglijke 
lichtheid van het bestaan van Milan Kundera. 
Naarmate ik ouder word, en evolueer als per-
soon, ontdek ik er steeds nieuwe dingen in.”

06/ Aan welk project zou u meteen 
beginnen als geld geen factor 
was? 
“Dan zou ik onze meerlingenkliniek verder 
uitbouwen, met meer paramedisch perso-
neel. Natuurlijk moet er veel worden geïn-
vesteerd in kankeronderzoek, maar laten we 
de problemen aan het begin van het leven 
toch ook niet vergeten. En als ik de lotto 

kwaad dan goed te doen, om een verkeer-
de beslissing te nemen. Als ik een ingreep 
uitvoer op een ongeboren baby, betreed ik 
eigenlijk verboden gebied. Daar sta ik elke 
keer opnieuw bij stil.” 

17/ Wat was uw meest recente 
vakantiebestemming?
“In december ben ik naar Bali geweest. We 
hadden daar niet zo goed over nagedacht, 
want het was regenseizoen en bovendien 
stond de Mount Agung op uitbarsten (lacht). 
Maar daardoor was het er heerlijk rustig, en 
we hebben een heel mooie vakantie gehad.”

18/ Wat houdt u wakker ’s nachts?
“Werk dat niet af is. Ons klinisch werk slorpt 
veel tijd op, ten koste van onderwijs en 
onderzoek. Een werkdag duurt van acht tot 
acht, maar eigenlijk zouden mijn dagen drie 
keer zo lang mogen duren. En doordat we 
elke week één nacht van wacht zijn, verkeer 
je voortdurend in een staat van lichte jetlag.”

19/ Wat zou u graag beter kunnen? 
“Ik zou heel graag een ochtendmens zijn.”

20/ Waar droomt u al lang van? 
“Ik leef van dag tot dag en heb niet zoveel 
tijd om te dromen. Maar ik ben blij met 
mijn leven zoals het is.”

21/ Welke droom bewaart u voor uw 
pensioen?
“Misschien die kinderboerderij? Maar ik 
weet niet of er op mijn zevenenzestigste nog 
veel van me zal overblijven (lacht).”

22/ Wat zullen we over vijftig jaar 
onbegrijpelijk vinden?
“Ik heb lang gedacht dat onze job er één is 
die niet meteen kan worden overgenomen 
door robots. Maar intussen zijn weten-
schappers erin geslaagd om schapenfoetus-
sen te laten ontwikkelen in een kunstmatige 
baarmoeder. Dus wie weet … Misschien 
behoort bevallen binnen afzienbare tijd tot 
het verleden!” 
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Als ik een ingreep uitvoer 
op een ongeboren baby, 
betreed ik eigenlijk 
verboden gebied. 
Daar sta ik elke keer 
opnieuw bij stil.

Liesbeth Lewi:
“Als ik de lotto 

won, zou ik een 
kinderboerderij 

oprichten. Mijn man 
zegt dan: begin al 

maar eens met het 
gras te maaien in het 

weekend. Maar met 
schapen of ezeltjes 

zou dat niet meer 
nodig zijn (lacht).”

“ De wereld 
kan wel wat 
wellevendheid 
gebruiken”
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 IN BEELD 

Het Laboratorium voor Biologische 
Psychologie kreeg op 14 maart enke-
le bezoekers over de vloer met een 
neus(je) voor onderzoek. Ze namen 
er deel aan de smell challenge, een 
experiment waarbij ze geblinddoekt 
geuren moesten raden: fruit, thee 
en munt, maar ook het bouquet van 
een sigarettenpeuk. Door de geu-
ren thuis te brengen, bewezen de 
kinderen dat ze goede snuffelaars 
zijn én dat hun hersenen nog per-
fect werken, zegt psychologe Ann 
Van der Jeugd. Met het experiment, 
dat kaderde binnen de Brain Aware-
ness Week, wou Van der Jeugd haar 
onderzoek naar geurherkenning en 
de ziekte van Alzheimer onder de 
aandacht brengen. Een verminder-
de geurherkenning kan wijzen op 
beginnende alzheimer. 

Wijsneuzen

Gezocht: date met diploma
BEPAALT ONZE OPLEIDING IN WELKE VIJVER WE VISSEN?

Gebruiksaanwijzing 
voor de hedendaagse mens

MODERNE  
TIJDEN 

Traditioneel was de man in een dito koppel het hoogst opgeleid. Maar vandaag behalen meer vrouwen 
dan mannen een hoger diploma. Betekent dat dat de pilote met de steward trouwt en de (vrouwelijke) 
arts met de verpleger? Een opmars van het downdaten? TEKST: Ine Van Houdenhove | ILLUSTRATIE: Gudrun Makelberge

Conclusie:

Een opleiding draagt bij tot je 
succes op de huwelijksmarkt. 
Maar wil je als vrouw een 
partner die minstens even hoog 
opgeleid is, dan zul je vandaag 
harder moeten zoeken.

et is een nogal denigrerende 
term en professor Jan Van Bavel 
(Centrum voor Sociologisch 

Onderzoek) heeft er naar eigen zeggen een 
bloedhekel aan. Maar het fenomeen is hem ui-
teraard niet onbekend. “We hebben in één ge-
neratie een drastische ommekeer meegemaakt: 
vandaag gaan meer meisjes dan jongens stude-
ren, en meer vrouwen dan mannen behalen een 
diploma hoger onderwijs.” 

In de tijd van zijn moeder was het nog zo dat 
hoogopgeleide vrouwen moeilijker van straat 
raakten, zegt Jan Van Bavel. “Het was een select 
groepje dat zich bij uitstek richtte op het intel-
lectuele en niet echt uit was op een gezinsle-
ven.” Vandaag gaat 55 procent van de behaalde 
diploma’s naar een vrouw. Wat betekent dat 
voor de gezinsvorming? Van Bavel heeft net 
een met een ERC-beurs gefinancierd onder-
zoek van vijf jaar achter de rug waarin dat in 
heel Europa werd uitgezocht.

Relatiebureaus
“Onze hypothese was dat hoogopgeleide 
vrouwen vaker single zouden zijn – 
bij gebrek aan hoogopgeleide 
mannen. Maar tot onze 
verbazing bleek dat niet 
het geval. In alle groe-
pen zien we dat velen 
het vormen van een 
vaste relatie uitstellen, 
en bij sommigen komt 
het er nooit meer van. 
Maar het single blijven is 
voor hoogopgeleide vrou-
wen niet meer toegeno-
men dan voor hoogop-
geleide mannen. Ook 
tegen de verwachtin-
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Een diploma zegt natuurlijk niet alles. 
Richard Branson, Mark Zuckerberg, Steve 
Jobs noch Bill Gates maakten hun opleiding 
af. “En een psychologe en een ingenieur zijn 

even hoog opgeleid, maar zullen wellicht 
niet evenveel verdienen. In drie gevallen op 
vier is de man nog steeds de belangrijkste 
kostwinner in een relatie, al is ook dat aan 
het verschuiven. En als de vrouw hoger op-
geleid is dan de man, is de kans een heel stuk 
groter dat zij het meest verdient.”

H lager opgeleide man. Als er vandaag een ver-
schil in opleiding bestaat tussen partners is het 
meestal de vrouw die het hoogst is opgeleid – 
we hebben het dan over universitair versus se-
cundair onderwijs, niet over master versus ba-
chelor bijvoorbeeld.”

In België is dat bij mensen geboren vanaf de 
jaren 1970 voor 30 procent van de relaties het 
geval. Bij ongeveer 50 procent hebben beide 
partners een gelijk opleidingsniveau en bij de 
overige 20 procent is de man hoger opgeleid. 
Vrouwen die per se een partner willen die min-
stens even hoog is opgeleid als zijzelf maken het 
zichzelf moeilijk, want er zijn nu eenmaal min-

der hoogopgeleide mannen dan hoogopgelei-
de vrouwen.”

Jobs en Gates
Laagopgeleide vrouwen liggen van-
daag minder goed in de markt dan 
vroeger, zegt Jan Van Bavel: “In het 

mannelijke kostwinnersmodel 
hoefde een vrouw geen diplo-

ma te hebben om toch goe-
de kansen te hebben op de 
huwelijksmarkt. Maar van-
daag wordt van beide part-

ners verwacht dat ze bijdragen 
tot het gezinsinkomen.” En dus hebben niet 
zozeer hoogopgeleide vrouwen als wel laagop-
geleide vrouwen het moeilijker om een part-

ner te vinden. Maar nog niet zo moeilijk als 
laagopgeleide mannen: “Zij zijn de grootste 

verliezers op de relatiemarkt, zeker als ze 
geen diploma secundair onderwijs heb-

ben. Dat is niets nieuws: van mannen 
wordt toch nog steeds verwacht dat 

ze de hoofdverantwoordelijkheid 
dragen voor het economisch 
welzijn van hun gezin.”

gen in is het bij laagopgeleide vrouwen méér 
toegenomen dan bij hoogopgeleide.”

Waarom dan die noodkreten van relatiebu-
reaus over een overschot aan hoogopgeleide 
vrouwen? “Zulke bureaus krijgen natuurlijk 
enkel mensen over de vloer die moeite hebben 
met het vinden van een partner”, zegt Jan Van 
Bavel. “Maar blijkbaar gaan vele hoogopgelei-
de vrouwen gewoon een relatie aan met een 

Socioloog Jan Van Bavel:

Laagopgeleide mannen 
zijn dé verliezers op de 

relatiemarkt, zeker als ze 
geen diploma secundair 

onderwijs hebben.
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