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 IK LAAT ME NIET 
IN EEN VAKJE 

STOPPEN
Leven na Leuven:  

schrijver Dimitri Casteleyn

GENETISCHE FOUT KAN VROEGE VORM VAN DE ZIEKTE VEROORZAKEN

Onderzoek bij een identieke tweeling die op jonge leeftijd ernstige symptomen van artritis 
begon te vertonen, heeft een genetische fout aan het licht gebracht die een heel vroege 
vorm van chronische gewrichtsontsteking kan veroorzaken. De bevindingen kunnen ook 
helpen om geschikte behandelingen voor artritis bij kinderen te ontwikkelen.

Nieuwe kijk op artritis 
dankzij identieke tweeling

ogenaamde ‘juveniele idio-
pathische artritis’ is de meest 
voorkomende reumatische 

aandoening bij kinderen. Deze vorm van 
artritis begint al op jonge leeftijd, maar 
heeft geen duidelijke oorzaak. De sympto-
men kunnen variëren, en wetenschappers 
vermoeden al langer dat verschillende 
combinaties van specifieke genetische en 
omgevingsfactoren kinderen vatbaar ma-
ken voor de ziekte.

In een nieuwe studie aan het VIB, 
KU Leuven en UZ Leuven werd een gene-
tische fout ontdekt die aan de oorsprong 
ligt van juveniele artritis bij een jonge 
identieke tweeling. 

Als een identieke tweeling op jonge leef-
tijd een zelfde ziektebeeld ontwikkelt, is dat 
een sterke aanwijzing dat er een genetische 
oorzaak speelt. “Door de nieuwste gene-
tische technieken en immunologische in-
zichten te combineren konden we uitzoe-
ken waarom deze patiënten op zo’n jonge 
leeftijd artritis kregen”, zegt dr. Stephanie 
Humblet-Baron (VIB-KU Leuven). Door 
de genactiviteit van elke cel afzonderlijk te 
bestuderen brachten de onderzoekers de 

genetische foutjes bij de tweeling in kaart. 
Eén gendefect konden ze in verband bren-
gen met het ziektebeeld van de tweeling.

Nabootsen
Experimenten met muizen bevestigden dat 
het gendefect dat werd teruggevonden in 
de bloedcellen van beide patiënten inder-
daad leidde tot een verhoogde vatbaarheid 
voor artritis. “Dankzij nieuwe technieken 
kunnen we relatief gemakkelijk en snel 
genetische wijzigingen aanbrengen in het 
DNA van muizen”, zegt professor Susan 
Schlenner (VIB-KU Leuven). “Daardoor 
kunnen we proefdieronderzoek veel dich-

ter doen aansluiten bij de situatie van de 
patiënt: we kunnen de ziekte van individu-
ele patiënten nabootsen in muismodellen.”

Volgens immunoloog Adrian Liston 
(VIB-KU Leuven), die het onderzoeks-
team leidde, zijn de nieuwe inzichten van 
onschatbare waarde in het biomedisch on-
derzoek: “Als we de oorzaak van de ziekte 
begrijpen, hebben we de sleutel tot de be-
handeling.” Zijn team werkte nauw samen 
met professor Carine Wouters, die als arts 
binnen UZ Leuven het klinische aspect van 
het onderzoek coördineerde: “Dit is een 
mijlpaal. Het nieuwe muismodel zal bo-
vendien een geweldig hulpmiddel zijn om 
het ziektemechanisme meer in detail te ont-
leden en om gerichte therapieën voor deze 
aandoening te ontwikkelen.”

En de jonge patiënten? Zij zijn opgelucht. 
“We zijn heel blij dat we een verklaring heb-
ben gevonden voor onze ziekte, des te meer 
omdat we weten dat dit ook andere kinde-
ren kan helpen.” Gelukkig is de artritis van 
de tweeling op dit moment goed onder con-
trole. Dankzij de nieuwe resultaten zullen 
hun artsen in de toekomst opflakkeringen 
beter kunnen behandelen. (Bron: VIB)

Z
De tweeling:

We zijn heel blij. We 
hebben nu een verkla-
ring voor onze ziekte, 
en dit kan ook andere 

kinderen helpen.
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Topdokter Ann Smeets:

“WE HEBBEN STEEDS MEER
WAPENS TEGEN BORSTKANKER”

Bubbelziek

EREDOCTORES 
AAN HET WOORD

Als je een noot raakt, moet je dat 
met de juiste intentie doen.

Pianist Abdel Rahman El Bacha staat 
ten dienste van de muziek   P.02

We trotseren de angst en het 
gevaar tot we zegevieren.

Activist Biram Dah Abeid strijdt tegen 
de slavernij in Mauritanië   P.04

Mijn boodschap voor de 
studenten: neem niet zomaar 
alles aan!

Fysicus Eric Mazur is een vernieuwer 
in het lab én in de aula   P.16

Ouders verwachten van me 
dat ik hun baby red. Die druk 
is immens.
Kypros Nicolaides is dé wereldautoriteit 

in foetale geneeskunde   P.12

Een democratie zonder 
conflicten? Dat werkt niet. 

Chantal Mouffe is een unieke stem
in de political theory   P.08

Twitter toont ons wat ‘hot’ is 
in de wereld, Facebook biedt 
nieuws op maat, en beide plat-
formen voorzien ons van klikkla-
re brokjes sensatie. We scrollen 
eindeloos door onze newsfeeds, 
maar weten we nog wat écht 
belangrijk is? “Op sociale 
media mis je veel”, zegt pro-
fessor journalistiek 
Michaël Opgenhaf-
fen. “Bovendien be-
staat het gevaar dat iedereen 
in zijn eigen bubbel gaat leven.”  

Lees meer op P.20



De zoetstof thaumatine is een veelbelovend alternatief voor tafelsuiker.
Lees het artikel op P.11
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Het ergste wat nu kan gebeuren, 
is een schooldirecteur die zegt: 
‘Wij gaan bussen inleggen zodat alle 
jongeren kunnen gaan betogen.’

Burgerlijke ongehoorzaamheid is een belangrijk element van het statement 
dat de klimaatspijbelaars maken, vindt professor burgerschapsvorming 
Ellen Claes. Ze raadt hen ook aan om weg te blijven van de ‘instituties’ en 
om hun acties dus niet te koppelen aan één bepaalde partij of ideologie.
(Het Laatste Nieuws, 18/01/2019)

Als ik patiënten met veel rimpels 
zie, vraag ik hen weleens: 
‘Was u vroeger landbouwer of heeft 
u in de bouw gewerkt?’ Meestal 
bevestigen ze mijn vermoeden.

De ‘10 Year Challenge’ – plaats een foto van je tien jaar jongere ik naast een 
recente – maakt duidelijk dat de ene al wat meer getekend wordt door de 
jaren dan de andere. Volgens hoogleraar geriatrie Etienne Joosten speelt 
naast roken ook de zon een grote rol. “Nonnetjes die in een gesloten om-
geving weinig zijn blootgesteld aan de zon hebben vaak tot op hoge leeftijd 
een gave huid.”
(Het Laatste Nieuws, 18/01/2019)

Eten, sociale media, roken... zijn 
ingesleten gedragspatronen. 
Die verander je niet in één dag. (…) 
Dat gaat met vallen en opstaan, 
gemiddeld veertien mislukkingen 
per geslaagd voornemen.

Onze goede voornemens crashen vaak al na enkele weken. Opnieuw 
beginnen is de boodschap, zegt psychologieprofessor en gedragstherapeut 
Dirk Hermans: gemiddeld zijn er veertien herkansingen nodig. Werken 
met kleine subdoelen en beloningen kan helpen, zegt hij, net als je goede 
voornemens kenbaar maken aan anderen.
(Het Belang van Limburg, 14/01/2019)

“ Ik heb 
evenveel 
gewerkt 
als gespeeld”

et begon met vuurwerk. 
In 1978 won El Bacha de 
jury- én publieksprijs van 

de Koningin Elisabethwedstrijd. En dat 
voor een jongeman van nog geen twintig 
uit Beiroet, met wie niemand echt reke-
ning hield. Tot hij het tweede pianocon-
certo van Prokofjev vertolkte. “Er woed-
de in die dagen een erg onrechtvaardige 
oorlog in mijn land en ik wilde daar ge-
tuigenis van afleggen via dat opstandige 
concerto”, zegt El Bacha (60) in een Brus-
sels koffiehuis. “Intussen speel ik het met 
meer afstand, maar ik blijf met name de 
dramatische eerste bewegingen erg inspi-
rerend vinden.”

“Na dat vuurwerk maakte ik eerst mijn 
studies af – waarvoor ik naar Parijs was 
verhuisd – om daarna gestaag, via concer-
ten en cd-opnames, mijn reputatie op te 
bouwen. Meer dan succes vergaren wou ik 
mezelf realiseren, als mens en als artiest. 
Ik besefte al vroeg dat grootse musici zo-
als Beethoven en Chopin me daarbij zou-
den helpen.” 

Dat deden ook zijn ouders, een vocalis-
te en een componist. “Twee open geesten 
die me inspireerden. Zeker mijn moeder 
moedigde me voluit aan om muzikant te 
worden. Hetzelfde gold voor Zvart Sarkis-
sian, een Armeense muziekpedagoge bij 
wie ik vanaf mijn achtste in de leer ging. 
Aan al wie het wilde zien, toonde ze wat 
voor een soepele handen ik had. Tegen mij 
zei ze: ‘Er is niets wat je niet aankunt. Als 
je zo voortwerkt, word je een hele grote.’”

Coup de foudre
Gek genoeg voelt El Bacha geen druk op 
zijn jonge schouders. “Net omdat ik van 
kinds af zo in mijn capaciteiten bevestigd 
ben, heb ik altijd veel vertrouwen gehad. 
Ik was ook meteen enorm gepassioneerd 
door dat instrument, dat tegelijk orkest, 
zanger en ritmesectie is. Ik bleef altijd 
veel langer aan de piano zitten dan van 
me gevraagd werd. Als elfjarige heb ik 
zelf een rondo van Händel georkestreerd, 
puur voor het plezier. Achteraf bekeken 
heb ik evenveel gewerkt als gespeeld. Ze 
zeggen vaak dat talent te maken heeft 
met wat je gegeven is, maar volgens mij is 
het vooral het product van passie. Je hebt 
ook wilskracht nodig. Die kan mirakels 
voortbrengen.” 

El Bacha zet zijn gedachten met zachte 
stem uiteen, maar zijn woorden gloeien. 
“Op mijn twaalfde beleefde ik een coup de 
foudre toen ik Chopins pianowerk hoor-
de. Het is muziek recht uit het hart. Ze 
moest eruit, net zoals een baby geboren 
moet worden. Toch is ze vrij van senti-
mentaliteit of bluf. Chopin schreef mis-
schien niet veel in vergelijking met Bach 
of Schubert, maar er is geen noot van hem 
die niet mooi is.”

“Sinds het begin van mijn carrière heb 
ik dan ook vaak Chopin gespeeld, maar 
het was pas een vijftiental jaar geleden dat 
we samen een diepmenselijk avontuur 
aangingen. Dat was toen ik al zijn piano-
werken (meer dan 200 stukken – red.) in-
tegraal en uit het hoofd uitvoerde, onder 

H

ABDEL RAHMAN EL BACHA, STERPIANIST ZONDER STERALLURES

Abdel Rahman El Bacha is de man die op zijn tiende al optrad met 
orkest en die alle pianowerk van Chopin integraal uit het hoofd speelt. 
Maar de Frans-Libanese pianist is bovenal een mens die blijft streven 
naar vervoering, voor zijn publiek en voor zichzelf. “Muziek is de stem 
van de tederheid die ik als kind miste.” TEKST: Katrien Steyaert | FOTO: Rob Stevens

Naar aanleiding van haar Patroonsfeest bekroont de 
KU Leuven elk jaar personen met bijzondere verdiensten 
op wetenschappelijk, maatschappelijk of cultureel vlak. 
In dit nummer van Campuskrant maakt u kennis met de 
nieuwe eredoctores. De Frans-Britse jurist en mensen-
rechtenadvocaat Philippe Sands kan niet aanwezig zijn 
tijdens de feestelijke uitreiking op 4 februari en neemt 
zijn eredoctoraat op een later moment in ontvangst.

   www.kuleuven.be/patroonsfeest

© Alex Dreesen
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andere hier in Flagey in 2005, op zes 
opeenvolgende avonden. Door te gaan 
grasduinen in zijn geschriften en in ge-
tuigenissen van tijdgenoten ontdekte ik 
dat Chopin uitblonk in eerlijkheid en 
trouw. Dat je het roofdierinstinct van de 
mens in zo’n absolute mate kan weer-
staan, raakte me diep.”

Pers en publiek zwichtten op hun 
beurt voor El Bacha’s krachttoer, al om-
schrijft hij het zelf vooral als een ma-
nier om een nieuwe visie te bieden. “Ik 
hield een chronologische volgorde aan, 
terwijl andere pianisten Chopins ma-
zurka’s, polonaises en andere stukken 
meestal per genre brengen, ook al zijn 
ze niet als cycli opgevat. Door mijn aan-
pak lichtte Chopins evolutie beter op en 
werd duidelijk wat voor een evenwich-
tige geest hij was. Zijn weinig specifieke 
titels – Impromptu, Ballade – laten veel 
over aan de verbeelding. Dat is wat goe-
de muziek doet: ze opent uitgestrekte 
gebieden in je hoofd. Daarom blijft ze 
ook vandaag relevant.”

Dienstbaar
“Zonder muziek zou het leven een 
vergissing zijn.” Voor één keer wil hij 
Nietzsche citeren, want meestal ver-
schilt hij van mening met de Duitse fi-
losoof. “Ik vind het leven meer dan een 
toevalligheid. Ik vind het mooi en mys-
terieus. Het houdt veel voor onze blik 
en ons begrip verborgen, maar grootse 
muziek geeft me de indruk wel toegang 
te krijgen tot wat ons met ons verstand 
ontsnapt. Voor die artistieke waarheid 
stond en streed Beethoven, nog zo’n 
levens held van mij.”

Ook de Duitse grootmeester ver-
diende dus een eerbetoon. El Bacha 
bracht zijn 32 pianosonates integraal 
en uit het hoofd, net zoals hij dat deed 
met Prokofjevs vijf concerto’s en Bachs 
Wohltemperierte Klavier. Uitdagingen, 

noemt hij het bescheiden. “Maar ook 
op andere momenten streef ik naar een 
ideaal. Tijdens elk concert probeer ik de 
ziel in vervoering te brengen, die van 
mij én die van de luisteraar.” 

“Muziek is communicatie en als die 
goed verloopt, vergeten mensen de 
piano, de pianist en de zaal waarin ze 
zitten. Er is alleen nog de muziek. Die 
vorm van immatérialisation vind ik for-
midabel, vooral omdat ze ons bindt, on-
geacht kleur, leeftijd en sekse. Dat mee 
bewerkstelligen geeft me een gevoel van 
privilege en voldoening. Ik ben echt een 
gelukkige, verwende muzikant.”

Zelf verwent hij de gelukkigen die 
bij hem les mogen volgen, hetzij aan de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth, het 
opleidingscentrum voor zeer getalen-
teerde musici, hetzij aan het Brussel-

se Conservatorium, waaraan El Bacha 
sinds september is verbonden. “Ik pro-
beer mijn leerlingen vooral bij te bren-
gen dat er zoiets is als het essentiële ge-
baar. Als je een noot raakt, moet je dat 
met de juiste intentie doen en op een 
adequate manier. Niet te veel, niet te 
weinig. Ik weiger mijn publiek te ver-
bluffen met grootse gestes of visuele ef-
fecten, nee, ik sta volledig ten dienste 
van het werk. Dat is zo belangrijk dat ik 
mezelf geen spelplezier toesta vooraleer 
ik de muziek heb gediend.”

“Mijn filosofie leunt het dichtst aan 
bij die van Dinu Lipatti (het Roemeense 
pianofenomeen – red.). Hij wist als geen 
ander een evenwicht te vinden tussen de 
geest vatten die tussen de noten waart 
en de indruk wekken dat hij de muziek 
bedenkt terwijl hij ze speelt.”

 
Dromen van Mozart
Dat de KU Leuven hem een eredocto-
raat toekent, was voor El Bacha “totaal 
onverwacht”. “De brief van de rector 
bevatte zulke lieve woorden dat ik ont-
roerd en dankbaar de nominatie heb 
aanvaard.” De studenten geeft hij graag 
het advies dat hij gaf aan zijn zoon 
Camille, 29 en zelf pianist: doe waar je 
van houdt. “Ik heb mijn kinderdroom 
waargemaakt, waardoor het nooit voel-
de alsof ik offers moest brengen. Elke 
dag ga ik graag aan het werk, al moet ik 
zeggen dat ik gemiddeld maar drie uur 
aan mijn piano zit. De rest is nadenken, 
lezen én leven. Ook dat zou ik tegen de 
jeugd zeggen: je intellectuele opleiding 
of specialiteit zal nooit volstaan om een 
gelukkig mens te worden. Daarom heb 
ik mijn muzikale werk altijd aangevuld 
met liefde, familie, literatuur, schilder-
kunst. Sinds mijn zestiende verdiep ik 
me ook in verschillende religies. Men-
sen die anders denken vind ik een bron 
van waardevolle informatie.”

“Ik ben altijd gretig geweest om alle 
domeinen van het leven te leren ken-
nen, ook dat van de liefde. Die trof me 
als een bliksem. Toen mijn eerste vrouw 
graag een kind wou, heb ik haar dat ver-
langen niet ontzegd. Dat doe je toch 
niet als je iemand echt graag ziet? Ik 
studeerde nog toen ze zwanger raakte, 
maar het schrikte me niet af. Het werd 
een mooie, gedeelde ervaring die mijn 
horizon verruimde.”

“De jongste van mijn vijf kinderen 
heb ik samen met mijn tweede vrouw, 
een Belgische celliste voor wie ik in 
2011 naar Brussel ben verhuisd. De stad 
is minder geagiteerd dan Parijs, waar ik 
daarvoor woonde. Ik hou ook van zijn 
charmante schoonheid. Ik mis hier al-
leen het licht en de warmte van mijn 
kinderjaren. Volgens mij vormt die tijd 
de ruggengraat van ons leven. Mensen 
houden eraan vast. Zelfs iemand die 
hardnekkig zijn religie verdedigt, doet 
dat volgens mij minder vanwege de 
ideeën erachter dan om zijn kindertijd 
te beschermen. Mijn vroegste jaren ver-
klaren misschien mijn passie voor mu-
ziek. Toen ik drie was, zijn mijn ouders 
gescheiden en werd ik toevertrouwd 
aan mijn grootmoeder en tante. Ik mis-
te mijn moeder, en volgens mij werd 
muziek de stem van haar tederheid, die 
ik toen moest ontberen.”

Naar zijn geboortegrond terugkeren, 
lijkt hem te complex, maar zijn oude 
dag slijten in de mediterrane zon, lijkt 
haalbare hoop. “Ik heb nog één belang-
rijke droom: ik wil graag alle 21 piano-
concerto’s van Mozart opnemen. Ze 
staan voor mij voor puur geluk. Het 
lijkt me wel wat: een grote glimlach voor 
ik vertrek.” 

 

Muziek is 
communicatie.
Als die goed 
verloopt, vergeten 
mensen de piano, 
de pianist en de 
zaal waarin ze 
zitten. Er is alleen 
nog de muziek.

Wie is
Abdel 

Rahman 
El Bacha?

°1958, Beiroet, Libanon; 
heeft sinds 1981 de dubbele 

Frans-Libanese nationaliteit

_ begint in 1967 zijn 
pianostudie

_ gaat in 1974 studeren aan 
het Conservatoire National 

Supérieur de Musique in 
Parijs en behaalt er de eerste 

prijs piano, kamermuziek, 
contrapunt en harmonieleer

_ wint in 1978 de Koningin 
Elisabethwedstrijd

 
_ bouwt een repertoire op 

van meer dan 60 concerto’s 
en werkt met prestigieuze 

orkesten van over heel 
de wereld

 
_ krijgt in 1998 de Franse 

eretitel van Chevalier des Arts 
et des Lettres 

_ ontvangt in 2002 van de 
Libanese president de 

Médaille de l’Ordre du Mérite 

_ is sinds 2004 meesterleraar 
piano in de Muziekkapel 

Koningin Elisabeth 

_ is sinds 2018 docent aan het 
Koninklijk Conservatorium 

Brussel

Abdel Rahman El Bacha:

Ik zit gemiddeld 
maar drie uur per 
dag aan mijn piano. 
De rest is nadenken, 
lezen én leven. 
Ook dat wil ik tegen 
de jeugd zeggen: je 
intellectuele oplei-
ding of specialiteit 
zal nooit volstaan 
om een gelukkig 
mens te worden.

Promotoren van het eredoctoraat zijn 
professor Pieter Bergé en Bart Demuyt
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“ Op mijn 
tiende heb 
ik mijn vader 
beloofd 
de slavernij 
te bestrijden”

Dat remde zijn ambitie allerminst af. “Op 
mijn tiende heb ik mijn vader beloofd de slaver-
nij te bestrijden. Ik heb er bewust voor gekozen 
geschiedenis en rechten te studeren, omdat ik 
daarmee de geheimen van de slavernij zou kun-
nen blootleggen. Die hogere studies verliepen 
niet zonder slag of stoot. Op een gegeven mo-
ment moest ik mijn opleiding staken, omdat ik 
geen geld had voor vervoer naar de universiteit. 
Pas nadat ik een aantal jaar had gewerkt, was ik 
in staat mijn studies af te maken.” 

Overlopers 
Met de oprichting van de organisatie Initiative 
de Résurgence du mouvement Abolitionniste 
(IRA) in 2008 werd de missie van Dah Abeid 
heel concreet: de slavernij, het racisme en de 
discriminatie bij de wortels aanpakken. Naast 
protest- en bevrijdingsacties houdt IRA zich 
vooral met sensibilisering bezig. “Niet een-
voudig, want we moeten dat op verschillende 
niveaus tegelijk aanpakken. Om te beginnen 
willen we de slaven doen inzien dat een vrij 
leven mogelijk is. Ook de afstammelingen van 
slaven willen we bereiken, want zij zijn even-
zeer slachtoffer: zij blijven de repercussies voe-
len van de onderdrukking, het onrecht en de 
vooroordelen. Tegelijk richten we ons tot de 
internationale gemeenschap. De economische 
en diplomatieke steun die de Europese Unie en 
de Afrikaanse Unie aan onze regering verlenen, 
versterkt de positie van de slavenhandelaars 
nog. Blijkbaar primeren de economische en 
commerciële belangen op de mensenrechten.”

Volgens Dah Abeid houdt het onrecht stand 
omdat de machthebbers en de slavenhouders 
tot eenzelfde etnische elite behoren en onder 
één hoedje spelen. “Het gevolg is dat wie zich 
tegen het systeem verzet opgepakt, veroordeeld 
en gefolterd wordt. De media, grotendeels in 
handen van de hogere kaste, diaboliseren ons. 
Journalisten die kritisch zijn voor de regering 
worden zelf vervolgd. De autoriteiten schilde-
ren ons af als vijanden: we zouden de veilig-
heid van het land in gevaar brengen. Mensen 
met Arabisch-Berbers bloed zien onze strijd als 
een aanval op hun manier van leven, hun eco-

H

NIETS STOPT DE MAURITAANSE ACTIVIST 
BIRAM DAH ABEID IN ZIJN MISSIE2019

Ooit werd Biram Dah Abeid ‘de Mauritaanse Nelson Mandela’ genoemd. 
Zo gek is die vergelijking niet. Net als Nelson Mandela in Zuid-Afrika deed, 
komt Dah Abeid op voor de onderdrukte zwarte bevolking in Mauritanië. 
Celstraffen weerhouden hem er niet van te volharden in zijn geweldloos ver-
zet tegen het racisme en de slavernij.

TEKST: Peter Van Dyck | FOTO: Salvatore Scialò

Wie is 
Biram 

Dah 
Abeid?

°1965, Jidrel 
Mohguen, Mauritanië

_ haalt een master in 
de geschiedenis

_ sluit zich na zijn 
studies aan bij de 

anti-slavernij-ngo 
SOS Esclaves en gaat 
voor de organisatie 

als onderzoeker aan 
de slag

_ richt in 2008 
l’Initiative de Résur-

gence du mouvement 
Abolitionniste (IRA) 
op, een organisatie 

die de slavernij en het 
racisme in Mauritanië 

bestrijdt

_ krijgt meerdere 
gevangenisstraffen, 

met een duur van 
enkele maanden tot 
anderhalf jaar; eind 

vorig jaar zat hij nog 
vijf maanden in de cel

_ ontvangt in 2013 de 
Mensenrechtenprijs 

van de VN en de Front 
Line Defenders Award 

for Human Rights 
Defenders at Risk

onderden jaren geleden wer-
den de zwarte boeren in het 
zuiden van Mauritanië tot 

slaaf gemaakt door Arabisch-Berberse Moren 
uit Noord-Afrika. Vandaag is de situatie in 
het land complex, maar vele mensen dragen 
duidelijk nog de gevolgen van het historische 
kastensysteem: de ‘witte Moren’ staan nog 
steeds bovenaan de maatschappelijke ladder, 
terwijl wie tot de ‘haratin’ – de nazaten van de 
slaven – behoort, vaak als tweederangsburger 
wordt beschouwd.

Slavernij is sinds 1981 officieel verboden in 
Mauritanië, maar mensenrechtenorganisaties 
schatten dat tienduizenden inwoners van het 
land aan de Afrikaanse westkust nog steeds ‘ei-
gendom’ zijn van anderen en uitgebuit worden. 
De mannen zijn veroordeeld tot het verrichten 
van zwaar werk, vrouwen en kinderen worden 
gedwongen te helpen in de huishouding van de 
slavenmeester. Ze hebben hun lot niet in eigen 
handen – ze kunnen te allen tijde verkocht of 
weggegeven worden. 

Honger
Dat Biram Dah Abeid, door het magazine Time 
uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke 
personen in de wereld, uitgroeide tot het gezicht 
van het anti-slavernij-activisme, is een gevolg 
van zijn haratin-afkomst en zijn jeugd. Zijn va-
der had een verleden als slaaf en zijn moeder 
was nog steeds slavin toen hij in 1965 op de we-
reld kwam. 

“Die achtergrond van mijn ouders heeft wat ik 
vandaag doe heel erg bepaald”, zegt Dah Abeid 
tijdens ons Skype-gesprek. “Wanneer je op-
groeit in een serviele bevolkingsgroep voel je al 
snel dat je tot ‘een andere categorie’ behoort. Wij 
moesten harder werken, voor minder welzijn. 
Ik moest de lessen in de dorpsschool combine-
ren met vee hoeden, bomen kappen en kruiden 
verkopen. Anders had ons gezin geen geld voor 

eten. Kinderen van Arabisch-Berberse afkomst 
konden gewoon naar school gaan en hadden 
geen andere zorgen. Toen ik naar het lyceum 
ging, kon ik me maar één maaltijd per dag per-
mitteren. Ik heb toen veel honger geleden.”

Biram Dah Abeid:

Het leven in de 
Mauritaanse gevangenis-
sen is erg hard. Je kan er 

amper slapen en krijgt 
nauwelijks te eten. Als je 

ziek wordt, kan je op geen 
enkele zorg rekenen.
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nomische en sociale privileges en op hun 
godsdienstbeleving. Sommige oud-strijd-
makkers zijn uit zelfbehoud naar het an-
dere kamp overgestapt. Door ons de rug 
toe te keren, verzekeren ze zich van een 
goed leven.”

Amper slapen
In 2012 stak Dah Abeid in het openbaar en-
kele boeken met interpretaties van de ko-
ran in brand, opgesteld door de Egyptenaar 
Cheikh Khalil in de veertiende eeuw. “Die 
geschriften, die mee aan de basis lagen van 
de sharia die in ons land geldt, legitimeren 
dat je slaven als objecten mag behandelen 
en seksueel mag misbruiken. Ze gaan dus 
flagrant in tegen het gelijkheidsprincipe 
en ze vergoelijken racisme. En toch gaat 
onze regering er prat op de mensenrechten 
te respecteren. Door die bladzijden te ver-
branden, heb ik daar de aandacht op wil-
len vestigen.”

De activist werd daarop van blasfemie 
en afvalligheid beticht en opgesloten. Een 
aantal prominenten, onder wie president 
Mohamed Ould Abdel Aziz, eisten de 
doodstraf. Onder druk van de Europese 
Unie kon Dah Abeid na vier maanden vrij 
komen. In tien jaar tijd belandde hij liefst 
vier keer in de cel. “Het leven in de Mauri-
taanse gevangenissen is erg hard. Je kan er 
amper slapen en krijgt nauwelijks te eten. 
Als je ziek wordt, kan je op geen enkele 
zorg rekenen.”

For president
De familie van Dah Abeid is al meerdere 
keren het doelwit geweest van gewelddadi-
ge aanvallen. “Mijn vrouw en mijn dochter 
hebben daar erg onder geleden. Mijn doch-
ter liep een armbreuk op, mijn vrouw een 
letsel aan haar linkerknie. Het geweld dat 
men tegen ons gebruikt is onuitsprekelijk 
groot, maar de plicht om de strijd ver-
der te zetten houdt ons in dit land, en dus 
trotseren we de angst en het gevaar tot we 
zegevieren.”

Biram Dah Abeid zegt moed en energie te 
putten uit de gedachte dat hij een volk zijn 
menselijkheid teruggeeft. Ook de belofte 
die hij zijn vader deed, is een blijvende drijf-
veer. Bovendien ziet hij genoeg vooruitgang 
om de hoop levend te houden. “We slagen 
erin steeds meer mensen te mobiliseren. Bij 
de oprichting bestond IRA uit zeven per-
sonen, vandaag kunnen we op duizenden 
militanten rekenen. We hebben een twaalf-
tal afdelingen in het buitenland, onder an-
dere in de VS, Canada, België, Duitsland, 

Spanje, Senegal, Mali, Ivoorkust en Brazilië. 
Het regime heeft alles geprobeerd om ons 
te elimineren, maar dat is ze niet gelukt. We 
hopen onze progressie te bezegelen door 
de presidentsverkiezingen in juni dit jaar 
te winnen.”

Tijdens de presidentsverkiezingen van 
2014 strandde Dah Abeid op de tweede 
plaats – hij trok het eerlijke verloop ervan 
in twijfel. Deze keer dicht hij zichzelf een 
grote kans toe om president te worden. “Vijf 
maanden voor de verkiezingen ben ik de 
enige die zich officieel kandidaat heeft ge-
steld. Bovendien vorm ik een alliantie met 
Sawab, een Arabische politieke partij die al 

tien jaar oppositie voert tegen het regime 
van president Aziz. Omdat IRA een bewe-
ging is die alle tegenstand heeft overleefd, 
genieten we de sympathie van brede lagen 
van de bevolking.” 

“Daarnaast is er de redelijkheid en de re-
levantie van ons programma: het land her-
vormen op basis van gelijkheid, de princi-
pes van de rechtsstaat en de herverdeling 
van de rijkdom. We staan voor de pacifi-
catie van onze samenleving: er moet een 
einde komen aan de terreur en de wille-
keur die vele Mauritaniërs beu zijn. Daar-
om spreekt ons programma hen aan. Het 
eerste wat ik doe als ik verkozen word, is 
iedereen samenbrengen: alle politieke par-
tijen, het maatschappelijke middenveld, 
de syndicaten en de sociale actoren. Zon-
der onderscheid te maken tussen mijn te-
genstanders en aanhangers, of tussen Ara-
bieren en zwarte Afrikanen. Een gebaar 
van verzoening.” 

Promotor van het eredoctoraat is Robbe Van Hoof, 
voorzitter Studentenraad
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De media, grotendeels 
in handen van de hogere 
kaste, diaboliseren ons. 

Journalisten die kritisch 
zijn voor de regering 
worden zelf vervolgd.

Aanhangers 
van Biram Dah 

Abeid tijdens de 
laatste campagne

bijeenkomst voor 
de presidents

verkiezingen van  
juni 2014.

Iedereen kent intussen het Internet of 
Things, waarbij alledaagse voorwerpen 
verbonden worden met het internet om 
gegevens uit te wisselen. Onderzoekers 
van de KU Leuven passen dit nu ook toe 
op bomen. “Via het ‘Internet of Trees’ 
kunnen we de gezondheid van bomen 
in de gaten houden aan de hand van een 
aantal parameters, zoals de temperatuur 
van de sapstroom in de boom of de be-
weging van de boom”, zegt onderzoeker 
Stijn Wielandt. “De sensormodule kan 
nuttige informatie opleveren voor bij-
voorbeeld het beheer van de bomen in 
een stad of park.”

Zelfbouwpakket
De onderzoekers mikken met hun sen-
sormodule niet enkel op steden of be-
heerders van parken. “We hebben de 
monitor bewust heel eenvoudig opge-
bouwd”, zegt onderzoeker Bart Thoen. 
“Zo kan iedereen die een klein beetje kaas 
gegeten heeft van techniek en program-
meren ermee aan de slag.” 

De monitor bestaat uit enkele senso-
ren, een waterdicht omhulsel, een rubbe-
ren band om het geheel aan de boom te 
bevestigen en een QR-code om de boom 
makkelijk online te registreren. Het eni-
ge dat je zelf nog nodig hebt, is een beetje 
handigheid en twee AA-batterijen. 

Wie interesse heeft om zelf aan de slag 
te gaan, kan de module online aanvragen 
via DNDLab, het makerslab op de Tech-
nologiecampus Gent. De onderzoekers 
bieden ook STEM-workshops aan waar-
in leerlingen hun eigen monitor kunnen 
bouwen en mee naar huis mogen nemen. 

Van waterton tot brievenbus
Het hele systeem is niet enkel makkelijk 
te bouwen, het is ook open source. Daar-
door heeft de module ook heel wat poten-
tieel in de makers-community, en zijn er 

een hele reeks uiteenlopende toepassin-
gen denkbaar. “Je kan de sensormodule 
ook zo opbouwen en programmeren dat 
je hem kan gebruiken om bijvoorbeeld 
van op afstand te zien of de waterton in 
je tuin vol is”, legt Stijn Wielandt uit. “Of 
zit je op een brief of pakketje te wachten? 
Dan kan je de sensor zo programmeren 
dat je een bericht krijgt zodra er iets in je 
brievenbus zit.” (td)

   www.dramco.be/projects/iotree/

Internet of Trees 
brengt gezondheid 
van bomen online 
in kaart
Industrieel ingenieurs van Technolo-
giecampus Gent hebben een module 
ontwikkeld waarmee ze online de ge-
zondheid van bomen in kaart kunnen 
brengen en opvolgen. In Gent, Beve-
ren-Waas en Sint-Niklaas lopen mo-
menteel proefprojecten.
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Onderzoeker Stijn Wielandt:

We volgen onder meer 
de temperatuur van 
de sapstroom in de 

boom en de beweging 
van de boom.



e keuze voor borstkanker-
chirurgie heeft Ann Smeets 
destijds heel bewust gemaakt, 

vertelt ze. “Bij veel chirurgische disciplines 
zit het er na de operatie gewoon op, maar wij 
volgen de patiënt op van bij de diagnose tot 
aan de controles. Bovendien is de behande-
ling multidisciplinair: de genezingskansen 
hangen af van alle schakels van het team, 
van de radioloog tot de oncoloog. Dat vind 
ik boeiend.” 

“Ik werk vier vijfde en combineer het kli-
nische werk met onderzoek en een lesop-
dracht. Het blijft puzzelen, maar borst-
chirurgie laat zich mooi plannen. Er zijn 
weinig onverwachte operaties. In verhou-
ding tot andere domeinen van de chirurgie 
doen borstchirurgen ook minder operaties 
en meer raadplegingen. Ik opereer slechts 
anderhalve dag per week. Dat betekent dat 
jaarlijks 150 van de 600 nieuwe borstkanker-
patiënten in UZ Leuven bij mij op de opera-
tietafel terechtkomen.”

 
De rode borst
De moeilijkste kant van de job is slecht 

nieuws brengen, zegt Ann Smeets. “Zeker 
als het gaat over een patiënt die je al jaren 
opvolgt. Natuurlijk zijn er gradaties. Als het 
een oplosbaar probleem is, vind ik het niet 
lastig om erover te communiceren, maar als 
de kanker niet meer te genezen is, heb ik het 
er moeilijk mee. Gelukkig loopt het ook bij 
ongeneeslijke borstkankers meestal niet op 
korte termijn slecht af.”

“Technisch is het niet de moeilijkste 
chirurgische tak. Van het opereren zelf 
lig ik dan ook niet meer wakker, al blijft 
het heel belangrijk dat de ingreep tech-
nisch goed wordt uitgevoerd. Als je een 
steek laat vallen, in eender welke stap van 
de behandeling, boet je in op de beste 
genezingskansen.”

Dat begint al bij de diagnose. Die bood-
schap geeft de professor ook mee aan haar 
studenten: “Ik heb in mijn lessen één stok-
paardje: de ‘rode borst’. Dat kan wijzen op 
een onschuldige ontsteking, maar ook op 
de meest agressieve vorm van borstkanker. 
Heel vaak worden patiënten pas na enke-
le onsuccesvolle antibioticakuren naar mij 
doorverwezen. Zo gaat er heel wat tijd ver-
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Ann Smeets: 
“Van het opereren zelf lig ik 

niet meer wakker, al blijft 
het heel belangrijk dat de 

ingreep technisch goed wordt 
uitgevoerd. Als je een steek laat 
vallen, in eender welke stap van 
de behandeling, boet je in op de 

beste genezingskansen.”

“ Als ik patiënten vertel dat ik 
het zelf ook heb meegemaakt: 
Soms helpt dat.”
Wat als de dokter ziek wordt? Het overkwam borstchirurg Ann Smeets 
(UZ Leuven) toen ze twee jaar geleden zelf borstkanker kreeg. Ondertus-
sen is de professor genezen, en sinds eind januari is ze te zien in het zesde 
seizoen van Topdokters op VIER. TEKST: Katrien Elen | FOTO: Rob Stevens

loren, terwijl je net bij deze kanker geen ver-
traging wil oplopen in de behandeling.”

 
Klein zaadje
Voelt ze zich een topdokter? “Ik vind zeker 
wel dat we ons onderscheiden met het team 
van het borstcentrum. Ik ben omringd door 
gepassioneerde mensen die – elk in hun dis-
cipline – het grootste deel tijd van hun tijd 

bezig zijn met borstkanker. We zijn continu 
bezig met nieuwe chirurgische technieken, 
proberen ons op alle vlakken te verbeteren 
en we hebben studenten die onderzoek 
doen. Dat houdt ons scherp.”

Iets waarover ze bijzonder enthousiast 
is, is de magseed die het team sinds kort 
gebruikt. “Het gaat om een klein zaadje 
dat je vooraf inbrengt in de tumor om het 
niet-voelbare letsel tijdens de operatie te 
lokaliseren. Tot voor kort werd daar een 
soort van harpoendraad voor gebruikt. Die 
moest op de dag van de operatie worden in-
gebracht door een radioloog, wat vervelend 
was voor de patiënt. De draad voelde boven-
dien oncomfortabel bij de controlemam-
mografie. Ook voor artsen heeft de magseed 
voordelen: je kan preciezer werken en bent 
niet afhankelijk van de planning op radio-
logie. Na een pilootstudie zijn we met deze 
positieve resultaten naar de directie gestapt. 
Ondanks het prijskaartje – een magseed kost 
het ziekenhuis 400 euro, een draadje 50 – 
zijn ze toch meegegaan in het verhaal.”

Het onbekende
Twee jaar geleden kreeg Ann Smeets zelf de 
diagnose borstkanker. “De grond zakte on-
der mijn voeten weg. Ik kon niet meer rati-
oneel denken. Maar tijdens de behandeling 
kwam mijn expertise als arts wel van pas. Ik 
wist wat er ging gebeuren. Het onbekende 
maakt de ziekte voor patiënten vaak akelig. 
Dat had ik niet. Bovendien kende ik de men-
sen die voor mij moesten zorgen. Het team 
heeft dat fantastisch gedaan.”

Heeft borstkanker haar ook veranderd als 
arts? “De diagnose kwam op een moment 
dat ik al het gevoel had dat ik wat aan het 
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Borstchirurg Ann Smeets:

Toen ik zelf de 
diagnose kreeg, zakte 
de grond onder mijn 

voeten weg. Maar 
tijdens de behandeling 
kwam mijn expertise 
als arts wel van pas. 
Ik wist wat er ging 

gebeuren.

ANN SMEETS: BORSTCHIRURG, BORSTKANKERPATIËNT EN NU OOK ‘TOPDOKTER’
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We zien een dwarsdoorsnede van 
een slakkenhuis. Dat behoorde toe 
aan een exemplaar van de Campa-
nile giganteum, een uitgestorven 
slakkensoort die 45 miljoen jaar ge-
leden in onze contreien voorkwam. 
Zoals de naam doet vermoeden, 
kon deze soort best gigantisch zijn 
voor een slak: tot één meter lang. 
Bij dit beschadigde exemplaar moe-
ten we ons tevreden stellen met een 
afgebroken stuk van twaalf cen-
timeter. Die lengte komt overeen 
met twee jaar uit een slakkenleven, 
vertelt geologiestudent Alexander 
Clark ons. Hij bestudeerde dit fos-
siel voor zijn bachelorproef.

“Campanile giganteum was een 
filtervoeder, zeg maar een stofzui-
ger, die zijn voedingsstoffen uit los 
zand en water filterde. In dit geval 
in de ondiepe, warme kustwateren 
van wat we nu de Champagnestreek 
in Frankrijk noemen. Geologen 
bestuderen deze fossielen omdat 
ze gedetailleerde informatie geven 
over het broeikasklimaat van het 
eoceen, het tijdperk van 56 tot 33,9 
miljoen jaar geleden.” 

“Uit de samenstelling van het 
kalkskelet van zulke fossielen kun-
nen we de samenstelling en de tem-
peratuur van het zeewater afleiden. 

In dit geval kunnen we zelfs sei-
zoensvariaties waarnemen, want 
zo’n slak groeit elke dag een beetje 
en zo krijg je in elke nieuwe win-
ding van de spiraal informatie over 
de verschillende jaargetijden. Tij-
dens de twee levensjaren die ik van 
deze slak in kaart kon brengen, was 
het gemiddeld 25 graden in de zo-
mer en 20 graden in de winter.”

Dit fossiel komt uit de collec-
tie van postdoctoraal onderzoe-
ker Johan Vellekoop. Maar Clark 
kreeg zelf ook de smaak te pakken: 
“Tijdens de vakantie vorige zomer 
zijn we afgezakt naar het dorpje 
Fleury-la-Rivière in de Champag-
ne: na anderhalve dag graven en 
een ton zand verplaatsen hebben 
we nog een stuk Campanile gigan-
teum van ongeveer 35 centimeter 
gevonden. De buitenkant is wat 
beschadigd, maar hopelijk kunnen 
we die ook nog analyseren. En mis-
schien doe ik er wat mee voor mijn 
masterproef.” Ilse Frederickx
 
 
 

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

Schimmelkaas 
met gaten? 
Misvormde 
ruggengraat?
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verdrinken was, maar ik deed er niets aan. 
Door mijn ziekte heb ik beslist om defi-
nitief vier vijfde te gaan werken, pieker ik 
veel minder over details en probeer ik alles 
wat me alleen maar negatieve energie geeft 
te vermijden.”  

“Mijn aanpak als arts is niet echt veran-
derd, maar soms helpt het als ik patiënten 
vertel dat ik het ook heb meegemaakt. Het 
geeft hen hoop te zien dat het goed gaat 
met mij. Maar ik deel het alleen als het iets 
positiefs kan opleveren. Het is niet pro-
fessioneel om mensen lastig te vallen met 
mijn verhaal.”

 
Wapens
Sinds 28 januari kan het brede publiek 
haar elke week volgen op tv. Waarom heeft 
ze toegezegd om mee te werken aan het 
programma? “In medische kringen heb je 
collega’s die het mediageil vinden om aan 
Topdokters deel te nemen, anderen mis-
sen nooit een aflevering. Ik doe mee om 
duidelijkheid te scheppen. Vaak heerst 
ten onrechte het beeld dat Gasthuisberg 

een grote fabriek is waar je altijd andere 
dokters ziet en verloren loopt. Ik wil ook 
graag tonen hoe het traject van een borst-
kankerpatiënte eruit ziet. Zo hoop ik het 
akelige en onbekende rond de ziekte wat 
weg te nemen.”

Viel het haar moeilijk om de camera’s 
te negeren? “Zodra ik connectie maakte 
met de patiënt, vergat ik de camera’s. Het 
was ook een fijne filmploeg. Alles liep heel 
spontaan. Ik heb nooit iets opnieuw hoe-
ven doen. Maar nu mogen ze wat mij be-
treft de tijd drie maanden doorspoelen, ik 
wil mezelf niet zien op televisie.” 

Tot slot: één op negen vrouwen krijgt 
ooit borstkanker. Hoe hoopvol is ze over 
de toekomst? “Borstkanker zal niet ver-
dwijnen, ik geloof bijvoorbeeld niet in een 
vaccin op korte termijn. Maar ons arse-
naal aan wapens om de ziekte te bestrijden 
wordt wel steeds groter. We zullen borst-
kanker in de toekomst eerder bekijken als 
een chronische dan als een levensbedrei-
gende ziekte.” 

Ze grijpt de gelegenheid aan om vrou-
wen nog eens te wijzen op het belang van 
vroegtijdige diagnose: “Vrouwen tussen 50 
en 70 jaar worden uitgenodigd om zich te 
laten controleren, maar al vanaf je veertig-
ste is het nuttig om eens een mammo te la-
ten nemen. En ook na je zeventigste moet 
je je laten screenen.” 

   ‘Topdokters’ is elke maandag te zien op VIER.

In medische kringen 
heb je collega’s 

die het mediageil 
vinden om aan 

Topdokters mee te 
werken, anderen 
missen nooit een 
aflevering. Ik doe 

mee om duidelijkheid 
te scheppen.

•  Professor Filip Raes (Centrum 
voor Leerpsychologie en Experi-
mentele Psychopathologie) ont-
ving de wetenschappelijke prijs 
Foundation AstraZeneca Psychi-
sche Aandoeningen 2018 van het 
FWO en het F.R.S.-FNRS, voor 
zijn onderzoek Assessment and 
Treatment of Transdiagnostic Me-
chanisms in Emotional Disorders: 
Reduced Autobiographical Memo-
ry Specificity (rAMS).

•  Professor Sylvia Wenmackers 
(Centrum voor Logica en Filoso-
fie van de Wetenschappen) werd 
samen met professor Vincent 
Ginis (VUB) verkozen tot voor-
zitter van de Jonge Academie, met 
ingang van april 2019. 

•  In de essaywedstrijd georgani-
seerd door blogsite Bij Nader 
Inzien en de Nederlandse Onder-
zoeksschool Wijsbegeerte (OZSW) 
behaalde Olivier Lemeire, post-
doc aan het Centrum voor Logica 
en Filosofie van de Wetenschap-
pen, de eerste prijs met zijn essay 

Taalfilosofie voor factcheckers. 
Benjamin De Mesel, postdoc aan 
het Centrum voor Ethiek, Socia-
le en Politieke Filosofie, kreeg de 
tweede prijs voor zijn essay Over 
poetslipvissen die niet kunnen 
blozen en filosofen die spektakels 
bederven.

•  Michele Pavan, alumnus Indus-
triële Ingenieurswetenschappen, 
ontving de Kwinta PhD Award 
2018 voor zijn onderzoek naar 
kwaliteits problemen bij het laser- 
sinteren van polyamide.

•  Nik Stoop, postdoc aan het Centre 
for Institutions and Economic 
Performance (LICOS), won de 
McKinsey & Company prijs 2018, 
ter waarde van 5.000 euro, voor 
zijn doctoraat getiteld Essays in 
Development Economics: Case Stu-
dies from Benin and the DR Congo.

•  Joey Mombarg, doctoraatsstu-
dent aan de Afdeling Sterrenkun-
de, ontving de De Zeeuw – Van 
Dishoeck Graduate Prize in As-

Benoemd of 
onderscheiden

tronomy voor zijn masterproef 
Detection and characterization of 
Jovian S-bursts.

•  Gergely Gáthy, masterstudent 
International Business Economics 
and Management (Campus Brus-
sel), won Futuring Europe, een 
schrijfwedstrijd waarin studen-
ten van de Associatie KU Leuven 
werden uitgenodigd om hun visie 
op de toekomst van Europa uiteen 
te zetten in een speech.

•  Alumnus Nadia Feci (Intellec-
tual Property and ICT Law) won 
de Thesisprijs van de Vlaamse 
Regulator voor de Media met haar 
masterproef The rise of the vlog-
gers: integrated advertising and the 
current regulatory framework. The 
case of YouTube.

•  Aan professor Conny Aerts (Af-
deling Sterrenkunde) werd het 
Oort Visiting Professorship van de 
Universiteit Leiden verleend. 

•  Dries Hiroux, masterstudent 
journalistiek Campus Brussel 
won de hoofdprijs in Belgodyssee, 
een wedstrijd voor journalisten in 
spe. Hij ontving zijn prijs uit han-
den van koning Filip en krijgt een 

betaalde stage van zes maanden 
bij VRT NWS. 

•  Joost Huysmans (Instituut voor 
Strafrecht) won de Prijs Fer-
nand Collin 2018 voor zijn werk 
Legitieme verdediging. Gebruik 
en misbruik van de procedurele 
rechten door de verdediging in 
strafzaken. 

•  Professor Philip Van Damme 
(Laboratorium voor Neurobio-
logie (VIB-KU Leuven Centrum 
voor Hersenonderzoek)) ont-
ving de Black Pearl Award van 
EURORDIS (European Organi-
sation for Rare Diseases) voor zijn 
onderzoek naar ALS en zijn sa-
menwerking met ALS Liga België.

•  Professor Tom Van Doorsselaere 
(Afdeling Plasma-astrofysica) 
ontving de Prijs van de Vlaam-
se Wetenschappelijke Stichting 
(VWS) voor zijn onderzoek over 
de zonnecorona. 

•  Emeritus professor Marc 
Boogaerts, voormalig hoofd van 
het Stamcelinstituut en het Leu-
vens Kanker Instituut, ontving uit 
handen van koning Filip de eretitel 
van Grootofficier in de Kroonorde.
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“Conflicten zijn de motor van de democratie”, stelt professor political theory Chantal 
Mouffe. Haar visie op politiek en samenleving inspireert andere denkers, maar vindt ook 
weerklank in nieuwe politieke bewegingen, waarvan ze een vooraanstaand analist is. Wij 
gingen bij haar in Londen op de koffie.

TEKST: Ludo Meyvis | FOTO: BELGA - Hans Lucas

T oeval of niet: op de Eu-
rostar lezen we een opi-
niestuk vol met ideeën 

die rechtstreeks uit de theorieën van 
Chantal Mouffe afkomstig zouden 
kunnen zijn. Ze maakt school. Ze zegt 
Jeremy Corbyn en Labour waar het 
op staat. Ze inspireerde vernieuwen-
de politieke bewegingen als Podemos 
in Spanje en La France Insoumise in 
Frankrijk. Ze leeft internationaal. 

Maar het begon in België. Mouffe 
werd geboren in de buurt van Charle-
roi en studeerde van 1960 tot 1964 filo-
sofie aan de toen nog unitaire univer-
siteit van Leuven. “Het was een andere 

tijd, nog voor er eind jaren zestig een 
Nederlandstalige en een Franstalige 
universiteit kwam. In die dagen echode 
de wereldpolitiek tot in Leuven, vooral 
de Cubaanse revolutie en de Algerijnse 
oorlog. Voor iemand die daar gevoelig 
voor was, zoals ik, was het wel een in-
spirerende periode.”

Passie
Na Leuven volgde Parijs, waar ze 
met de marxistische filosoof Louis 
Althusser werkte. “Filosofen zoals hij 
hadden een heel rationalistische be-
nadering”, zegt Mouffe. “Voor hen was 
filosofie een wetenschap, een science. 

Althusser vond met name epistemo-
logie – kennistheorie – erg belangrijk. 
Op het einde van 1966 vertrok ik naar 
Colombia. Ik was in Leuven vertrouwd 
geraakt met de Latijns-Amerikaanse 
wereld, en was benieuwd naar wat er 
daar aan het gebeuren was. Toen ik fi-
losofie ging doceren aan de Nationale 
Universiteit van Bogota, werd het me 
al snel duidelijk dat een louter rationele 
politieke analyse niet volstond. Politiek 
is voor een groot deel emotie, passie. 
Als je affecten geen plaats kunt geven 
in je analyse, of in je politieke praktijk, 
dan sla je de bal mis. Mensen werken 
aan een gemeenschappelijk doel door-

“ Wuif het 
populisme 
niet zomaar 
weg”

CHANTAL MOUFFE, 
TEGENDRAADS POLITIEK DENKER

2019

in

De universitaire gemeenschap neemt afscheid van:

Memoriam

Professor Raymond Van Uytven
Ere-hoogleraar aan de Faculteit 
Letteren
(01/02/1933 – 20/12/2018)

Arthur Vallina Griera 
Student Bachelor in de Geschiedenis 
aan de Faculteit Letteren
(25/09/2000 – 06/01/2019)

Professor Maurice Verhelst
Emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen
(07/12/1936 – 11/01/2019)

Professor Achille Diegenant
Ere-docent aan de Faculteit Bewegings- 
en Revalidatiewetenschappen
(28/09/1936 – 17/01/2019)

Wie is 
Chantal Mouffe?

°1943, Wanfercée-Baulet, België

_ studeert van 1960-1964 filosofie in Leuven 
en zet haar studies verder in Parijs en later 
in Essex

_ huwt in 1975 met de Argentijnse politiek 
theoreticus Ernesto Laclau

_ publiceert in 1985 samen met Laclau 
Hegemony and Social Strategy

_ is van 1985 tot 1995 programmadirecteur 
van het Collège Internationale de Philosophie 
in Parijs

_ is sinds 1995 verbonden aan de University of 
Westminster als hoogleraar political theory

_ publiceert in 2005 On the Political, dat een 
Nederlandse vertaling krijgt

_ haar recentste werk is For a Left Populism 
(2018)
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dat ze zich er passioneel bij betrokken 
voelen. Freud had het daar al over: 
volgens hem heeft de lien social een 
libidinale aard.”

Mouffe besloot terug naar Europa 
te komen, om politiek te studeren aan 
de universiteit van Essex. Talloze stu-
die- en werkbezoeken aan de grootste 
Amerikaanse instellingen volgden el-
kaar op. Ze werd programmadirec-
teur aan het Collège Internationale de 
Philosophie in Parijs, waar ze belang-
rijke bijdragen leverde aan de politie-
ke theorie. In 1995 werd ze in dat vak-
gebied professor in het Centre for the 
Study of Democracy aan de University 
of Westminster, waar ze sinds 2018 aan 
verbonden blijft als emeritus. 

Het belang van conflicten
Chantal Mouffe wordt weleens politiek 
filosoof genoemd, maar zelf geeft ze de 
voorkeur aan de term political theory. 
Niet te verwarren met political science: 
dan heb je het volgens haar over em-
pirische gegevens, getallen waar je wat 
mee probeert te doen. Maar dat levert 
slechts een beperkt beeld van politiek 
op. Political theory daarentegen heeft 
oog voor de fundamentele concepten, 
maar ook voor de praktijk.

Daarbij schuwt ze de verregaande 
stellingen niet. Zij verdedigt wat ze 
een dissociatief concept van politiek 
noemt: politiek heeft te maken met 
conflict, en in het bijzonder met con-
flicten die we antagonismen noemen, 
omdat er geen rationele oplossing 
voor is. “Dat laatste verklaart waar-
om democratie niet zonder conflicten 
kan. Ze zijn de motor van de demo-
cratie. Op het einde van de 20ste eeuw 
had je de zogenaamde ‘derde weg’, 
niet links, niet rechts, maar een ‘ra-
dicaal centrum’, zogezegd voorbij het 
conflict, op weg naar consensus. Dat 
werkt niet.” 

“Een democratie is per definitie 
conflictueus. De demos – het volk – is 
verdeeld: er is altijd een deel dat kratos 
of macht heeft over het andere deel. 
De belangrijkste taak voor de demo-
cratie is te zorgen voor de instellingen 
waarbinnen dit conflict kan plaats-
vinden, op een zodanige manier dat 
er geen burgeroorlog van komt. Dat 
betekent dat opponenten niet beke-
ken worden als vijanden die vernietigd 
moeten worden, maar als tegenstan-
ders die het recht hebben hun opinie 
te verdedigen.”

Heel veel 
zogenaamd 
populistische 
verzuchtingen zijn 
echte democratische 
vragen die ernstig 
genomen moeten 
worden. Als ze 
geen progressieve 
vertolking vinden, 
zullen ze uitgedrukt 
worden in 
nationalistische en 
xenofobe termen.

Radicale democratie
Chantal Mouffe is niet geïnteres-
seerd in normatieve politieke the-
orie: ze wil niet voorschrijven hoe 
de wereld eruit moet zien. “Ik wil 
begrijpen hoe de dingen zijn, en 
hoe ze veranderd kunnen worden. 
Natuurlijk geeft het wel voldoening 
als je merkt dat er wat met je ideeën 
gedaan wordt. Voor mij was dat het 
duidelijkst bij Podemos in Spanje 
(radicaal-linkse partij ontstaan uit 
de indignados-protestbeweging tegen 
de corruptie en het besparingsbeleid – 
red.). Het werk van wijlen mijn echt-
genoot Ernesto Laclau en mezelf gaf 
een kader waarmee je je een nieuwe 
vorm van politiek kon indenken. De 
eisen van Podemos pasten niet in de 
klassieke links-rechtsverdeling van 
de politieke arena. Er was nood aan 
nieuwe identiteiten, buiten de klas-
sieke partijen en de klassieke manier 
van politiek bedrijven om. Dat was 
een fenomeen waar ik al jaren door 
geboeid was. En nu nog ben.”

Je moet de democratie radicalise-
ren, vindt Chantal Mouffe. “Daarmee 
bedoel ik niet dat we met een revolu-
tie moeten beginnen. Ik bedoel dat 
we ons niet mogen neerleggen bij het 
dictaat van het neoliberalisme en de 
globalisering. Dat denken ontstond 
in de nasleep van Thatcher en haar 
tina: There is no alternative.” 

“De sociaaldemocratische en so-
cialistische partijen zijn naar het 
centrum beginnen evolueren, tot er 
geen fundamenteel verschil meer 
was tussen centrumrechts en cen-
trumlinks. Links en rechts zijn ver-
vaagd. Daardoor zijn heel wat po-
litiek gerechtvaardigde vragen en 
verzuchtingen zonder antwoord ge-
bleven, jarenlang, en hebben we de 
huidige ‘post-democratische’ situa-
tie bereikt.” 

Xenofoob
Het bestaande systeem en de be-
staande politieke actoren – uitge-
groeid tot een kleurloos, passieloos 
geheel – spreken de kiezer niet meer 
aan, stelt Chantal Mouffe vast. “En 
wie uiting geeft aan zijn ongenoegen 
over het politieke bestel, wordt weg-
gezet als populist. Dat woord wordt 
een etiket voor iedereen die het met 
de gevestigde orde oneens is. Dat is 
niet goed voor de democratie. Heel 
veel zogenaamd populistische ver-

zuchtingen zijn echte democratische 
vragen die ernstig genomen moeten 
worden, en die je niet zomaar mag 
afwimpelen omdat ze de democra-
tie in gevaar zouden brengen. Ik 
ben ervan overtuigd dat, als die de-
mocratische eisen geen progressie-
ve vertolking vinden, ze uitgedrukt 
zullen worden in nationalistische en 
xenofobe termen. Dat is al aan het 
gebeuren, en dat verklaart het toe-
nemend succes van rechts-populis-
tische partijen. De manier om hen te 
stoppen bestaat niet uit een morele 
veroordeling, door ze als fascisten af 
te doen, maar door oplossingen voor 
te stellen die geïnspireerd zijn door 
een streven naar gelijkheid en sociale 
rechtvaardigheid.”

Brexit: I have no clue
Je kunt niet in Londen zijn, met 
een politiek denker praten, en het 
niet over de brexit hebben. “Eerlijk: 
ik weet niet wat ik moet verwach-
ten. Nobody has a clue. Alles kan. 
Misschien komt er een deal, mis-
schien niet, of een andere deal dan 
wat onderhandeld was. Misschien 
komt er uitstel, afstel, of een nieuw 
referendum – dat laatste zal dan wel 
beter gepland moeten worden dan 

het vorige. Of er kunnen ook nieu-
we verkiezingen komen, wat voor 
Labour de beste oplossing zou zijn. 
Géén brexit blijft ook een mogelijk-
heid. Een brexit zonder deal zou het 
slechtste zijn. We bevinden ons in 
een situatie die zo verslechterd is dat, 
wat de uitkomst ook is, het resultaat 
diepe breuklijnen zal teweegbrengen 
in de Britse samenleving.” 

“Ik ben na al die jaren weliswaar 
geen Brit geworden, en ik heb nog al-
tijd mijn Belgisch paspoort. Wat de 
uitkomst ook is, strikt juridisch ben 
ik veilig: ik kan hier sowieso blijven 
werken. Maar een harde brexit zou zo 
erg zijn ...”

Hoe dan ook zal ze Groot-Brittan-
nië begin februari even verlaten, om 
naar Leuven te reizen en er een ere-
doctoraat in ontvangst te nemen. Het 
is haar vierde. “Ik heb begrepen dat 
er in Leuven heel wat ceremonieel bij 
komt kijken. Ik ben benieuwd.”         

Ontdek de opleidingen
na je bachelor of master

Zaterdag 2 maart 2019  I 10-16 u.
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Chantal Mouffe:

Als je emoties 
geen plaats kunt 
geven in je analyse, 
of in je politieke 
praktijk, dan sla je 
de bal mis. Mensen 
werken aan een 
gemeenschappelijk 
doel doordat ze 
zich er passioneel 
bij betrokken 
voelen.

Promotoren van het eredoctoraat zijn 
de professoren Matthias Lievens en 
Stefan Rummens
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Stamboom 
De opleidingen industrieel ingenieur die de KU Leuven aanbiedt op 
de Technologiecampus Gent maakten tot de integratie in 2013 als 
hogeschoolopleiding van het lange type deel uit van de Katholieke 
Hogeschool (KAHO) Sint-Lieven, die in 2014 met de HUB fuseerde 
tot Odisee.

1.227
studenten

269*

personeelsleden

222
academisch

47
administratief  
en technisch

1.042
jongens

185
meisjes

elf opgegroeid in een gezin zonder 
auto, gelooft Jan Cappelle heel erg 
in de mogelijkheden van de e-fiets. 

“Ik woon in Waregem. Ik leg de 32 kilometer 
naar de campus nu al vijf jaar dagelijks af met 
een speed pedelec, een elektrische fiets die 45 
km/u kan halen. Vroeger deed ik het soms met 
de koersfiets, maar het omkleden is een gedoe 
waar je tegenop ziet als je om halfnegen in de 
aula moet staan. Met de speed pedelec ben ik ook 
minder moe én het geeft een bevrijdend gevoel 
om fluitend en met een snelheid van 40 km/u 
stilstaande auto’s voorbij te fietsen.”   

De onderzoeksgroep van Jan Cappelle wil 
er met technologische verbeteringen mee voor 
zorgen dat de e-fiets zijn potentieel ten volle be-
nut.  “We ondervonden al snel dat fabrikanten 
weinig met de elektrische ondersteuning bezig 
zijn”, zegt hij. “Omdat de consument nu een-
maal naar e-fietsen vraagt, voegen producen-

ten vaak gewoon een motor en een batterij toe 
aan hun bestaande fietsmodellen, zonder zich 
om het totaalproduct te bekommeren.”

Het team ontwikkelde een slimme fietsen-
stalling die elke elektrische fiets beveiligt tegen 
diefstal én via een universele lader de batterij 
oplaadt. Jan Cappelle: “We trekken vanuit de 
batterij-aansluiting op de e-fiets twee kabel-
tjes naar klemmen op de voorvork. Wanneer je 
met je voorwiel tussen de twee stangen van de 
laadstalling rijdt, klikt je fiets vast. Met je smart-
phone scan je de QR-code die je fiets identifi-
ceert in, waardoor een verbinding met de data-
base van het laadsysteem tot stand komt en het 
laadproces automatisch van start gaat.”

Bijsturen
Voor het project TGVelo bracht de onderzoeks-
groep voor het eerst de producenten van e-fiet-
sen samen met grote gebruikersgroepen als de 

Fietsersbond, Colruyt, Bpost en de stad Gent. 
“We buigen ons samen over een kwaliteits-
raamwerk voor elektrische fietsen. Momenteel 
vermeldt men bij groepsaankopen vereisten als 
aluminium spatborden of schijfremmen, maar 
dat kun je bezwaarlijk kwaliteitskenmerken 
noemen. Samen met de industrie definiëren we 
parameters die écht iets zeggen over de presta-
ties, de veiligheid en de betrouwbaarheid van 
de fietsen.”

Een ander project draait om de speed pede-
lecs. Het kadert in het Vlaamse actieplan Clean 
Power For Transport en wil het potentieel van 
deze voertuigen om onze mobiliteit te verduur-
zamen in kaart brengen. Het onderzoeksteam 
van de Technologiecampus Gent biedt werk-
nemers van geïnteresseerde bedrijven aan om 
gedurende drie weken een speed pedelec uit te 
proberen voor het woon-werkverkeer. “We 
monitoren alle ritten die ze in die periode ma-
ken”, legt Jan Cappelle uit. “We verzamelen 
data over de trajecten, snelheden en het rijge-
drag en vergelijken die met die van andere ver-
voermiddelen. Ook meten we de rijervaring 
en de kwaliteit van de voertuigen via geijkte 
procedures. Hoewel het om gloednieuwe fiet-
sen gaat, merken we dat bij intensief gebruik 
vaak onderdelen stukgaan of loskomen. De fa-
brikanten krijgen de rapporten doorgestuurd, 
zodat ze iets aan structurele problemen kun-
nen doen.”

Fietsen foetsie
Steeds meer mensen zien de voordelen van de 
e-fiets in. Nu al is 45% van de aangekochte fiet-

“ De toekomst is aan de e-fiets”
Niet minder dan 45% van de aangekochte fietsen in ons land is elek-
trisch ondersteund. Een heuglijk cijfer, vindt professor Jan Cappelle, 
hoofd van de onderzoeksgroep Energie & Automatisering op Tech-
nologiecampus Gent. Maar hij heeft ook al vaak de wenkbrauwen 
gefronst sinds zijn team de e-fietsen onder de loep nam. “Elk merk 
van elektrische fietsen heeft een ander soort lader, het is onvoorstel-
baar dat de sector er niet in slaagt deze te standaardiseren.”

TEKST: Peter Van Dyck | FOTO: Rob Stevens

Z

sen elektrisch ondersteund. “Bovendien zie je 
voor alle mogelijke afstanden nieuwe vervoer-
middelen aan populariteit winnen. Denk aan 
de e-steps of de monowheels, eenwielers die je 
handenvrij bestuurt. We zullen steeds meer 
naar elektrisch vervoer evolueren. Ik zie meer 
toekomst voor de e-fiets dan voor de elektri-
sche wagen die duur zal blijven, twintig keer 
meer energie verbruikt én geen oplossing biedt 
voor de files.”

Nu de lichte elektrische voertuigen zoals 
e-fietsen en e-steps in de lift zitten, raken de 
hokjes ‘fietser’ en ‘bromfietser’ die de wetge-
ver gebruikt, achterhaald. Waar deel je bij-
voorbeeld de speed pedelec in, die in wezen 
een bromfiets met pedalen is? Cappelle en zijn 
team ijveren voor een correctere regelgeving 
en gingen daarom spreken bij de Europese 
Commissie. Een verhaal dat een opmerkelijk 
staartje kreeg.

“Omdat we ons eraan ergerden dat die grijze 
mannen in maatpak van de EC nog nooit een 
elektrische fiets van dichtbij hadden gezien, 
kwamen we op het idee om vanuit de campus 
in Gent met speed pedelecs naar de vergadering 
in Brussel te rijden. We zetten onze fietsen op 
slot in een bewaakte fietsenstalling op het plein 
voor het Berlaymontgebouw. Onze voordracht 
eindigde met de woorden: ‘If you want to try 
one of these vehicles, let’s go outside.’ Beneden 
stelden we vast dat onze dure fietsen gestolen 
waren. Nochtans patrouilleerden er militairen 
– Angela Merkel was net die dag op bezoek. 
Onder het oog van die militairen heeft iemand 
dus sloten staan doorknippen!”” 

ONDERZOEKERS IJVEREN VOOR MEER KWALITEIT

Jan Cappelle:

Ik zie meer brood 
in de elektrische 

fiets dan in de 
elektrische auto. 

Die zal duur blijven, 
verbruikt twintig 

keer meer energie 
én biedt geen 

oplossing voor 
de files.

* Cijfers voor de Technologiecampussen Gent en Aalst

TECHNOLOGIECAMPUS
GENT
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  Bachelor in de industriële 
wetenschappen: bouwkunde; 
chemie; elektromechanica; 
elektronica-ICT

  Master in de industriële weten-
schappen: biochemie; bouwkun-
de; chemie; elektromechanica; 
elektronica-ICT; energie (en 
bijhorende schakelprogramma’s)

Een greep uit het onderzoek:
Het toegepast onderzoek sluit nauw aan bij hedendaagse maat-
schappelijke en economische trends waarbij interdisciplinair 
wordt samengewerkt tussen experten uit onderzoek en werk-
veld: voedings- en drankentechnologie en voedselveiligheid;  
logistiek en communicatie; geo-informatica en landmeten; duur-
zame energie; proces- en productoptimalisering; slim bouwen; 
cyberbeveiliging en netwerken; licht en visie 

  iiw.kuleuven.be/gent

Opleidingen:

ist je dat er in de VS jaar-
lijks een paar duizend 
mensen sterven aan de 

gevolgen van een voedselvergiftiging?” 
steekt professor Van Impe van wal. “En dat 
één op de twee Belgen er eens per jaar last 
van heeft, gelukkig vaak ongemerkt?” Voed-
selveiligheid is één van de stokpaardjes van 
de Onderzoeksgroep Chemische en Bio-
chemische Procestechnologie en -controle. 
“We willen allemaal veilig voedsel dat lekker 
smaakt, knapperig is én bulkt van de vitami-
nes. Eigenschappen die doorgaans moeilijk 
met elkaar te verzoenen zijn. Wij zoeken 
hier naar een aanvaardbaar compromis.” 

Jan neemt ons mee naar het wet-lab, een 
state-of-the-art laboratorium. “Hier doen 
we onderzoek naar micro-organismen in 
relatie tot voeding, farma en chemie. Ver-
geet niet dat micro-organismen zowel posi-
tieve als negatieve effecten kunnen hebben. 
Melkzuurbacteriën in yoghurt, bijvoor-
beeld, bevorderen ons spijsverteringsstel-
sel. Maar er bestaan ook micro-organismen 
die ons ziek maken. Vandaar dat we hier 
moderne inactivatie- en ontsmettingstech-
nieken bestuderen, voldoende mild om niet 
alle goede eigenschappen, zoals vitamines, 
teniet te doen. Zo bekijken we hoe blauw 
licht met optimale golflengte micro-orga-
nismen in een biofilm kan neutraliseren.”

2.000 keer zoeter dan suiker
We maken kennis met doctoraatsstudente 
Dora Akritidou, die druk in de weer is met 
computergestuurde bioreactoren. “Je zou 
het niet zeggen, maar deze proefopstel-

ling simuleert de menselijke dunne darm. 
Ik zoek uit hoe de omschakeling van een 
suikerrijk naar een vezelrijk dieet onze na-
tuurlijke darmflora beïnvloedt.”

Haar collega Jewel Ann Joseph onder-
zoekt thaumatine, een eiwit dat kan wor-
den geïsoleerd uit het katemfe-fruit uit 
West-Afrika en dat zo’n 2.000 keer zoeter 
is dan tafelsuiker. “Er bestaan veel alterna-
tieve zoetstoffen, maar die smaken niet al-

tijd even lekker, of er is controverse rond. 
Thaumatine is een veelbelovend alternatief, 
en wij ontwikkelen hier een economisch 
verantwoorde productiemethode. Dat doen 
we via een genetisch gewijzigde gist, zonder 
risico op sporen in het eindproduct.”

Survivors
We laten het wet-lab achter ons en brengen 
een bezoekje aan die andere afdeling bin-
nen BioTeC+ : het systems biology & process 
control-labo. Hier geen borrelende bio-
reactoren maar knappe koppen die met 
data aan de slag gaan. Zoals André Muñoz 
López, die in opdracht van een farmareus 
uitzoekt welke variabelen het productie-
proces van geneesmiddelen beïnvloeden en 
hoe je het kan optimaliseren. Of Viviane De 
Buck, die bestudeert hoe je van houtafval 
chemische grondstoffen kunt maken via 
duurzame processen. 

Ietwat griezelig is het onderzoek van 
Ihab Hashem, dat nagaat hoe micro-orga-
nismen met elkaar praten. “Micro-organis-
men zijn ons altijd een stapje voor omdat 
ze onderling communiceren. Wanneer je 
vroegtijdig stopt met antibiotica, bijvoor-
beeld, roei je niet alle schadelijke organis-
men uit: er zijn survivors die de informatie 
doorgeven, waardoor die stam uiteindelijk 
resistent wordt en antibiotica niets meer 
uithalen. Met social microbiology leggen 
we dat communicatieproces bloot. Dat 
biedt nieuwe perspectieven. Zo kunnen we 
schadelijke micro-organismen letterlijk en 
figuurlijk het zwijgen opleggen.” 
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Haal het maximum 
uit een micro-organisme
Achter de gevel van het BioTeC+ gebouw gebeuren vreemde 
dingen. Onderzoekers strijden tegen listeria, leggen hun oor te 
luisteren bij micro-organismen en simuleren de werking van 
de dunne darm. Gastheer en afdelingshoofd professor Jan Van 
Impe stelt ons gerust. Alhoewel … Dirk Blijweert

Jan Van Impe:

Veilig voedsel dat 
lekker smaakt, 

knapperig is én bulkt 
van de vitamines? 

Moeilijk te verzoenen, 
maar wij zoeken hier 

het compromis. 

Samen werken 
met robots
Studeren en tegelijk volop proeven van het bedrijfs-
leven, ziedaar de ingrediënten van een postgraduaat 
innoverend ondernemen voor ingenieurs op Techno-
logiecampus Gent. Bijzonder boeiend, vindt teamleider 
Jesse Illegems (22). Met vier medestudenten werkt hij 
met FLACRA aan robots die ingezet kunnen worden in 
woonzorgcentra (wzc).

  Erasmus Mundus European 
Master of Food Science, 
Technology and Business

  Postgraduaten: Innoverend 
ondernemen voor ingeni-
eurs / Research Valorisation 
in Engineering Technology

  Specifieke lerarenopleiding 
Engineering & technologie* Cijfers voor de Technologiecampussen Gent en Aalst

Onder het toeziend oog van professor Jan Van Impe 
doet onderzoekster Jewel Ann Joseph een experiment 

met thaumatine, een veelbelovende zoetstof. 

Robots kunnen werknemers heel wat uit handen nemen, 
bijvoorbeeld in woonzorgcentra, zegt Jesse Illegems. “Als 
robots pakweg het linnengoed rondbrengen, hebben de 
personeelsleden meer tijd om zich te richten op hun kern-
taken.”

Sinds september studeert Jesse innoverend onderne-
men: “Voor twintig studiepunten volgen we gewoon les. 
Maar voor veertig studiepunten kan je kiezen tussen je 
eigen start-up oprichten, een project leiden in een bedrijf, 
of met een aantal studenten werken aan een teamproject.” 

Zoals studentenonderneming FLACRA bijvoorbeeld, 
wat staat voor Flexible Autonomous & Cooperative Robot 
Applications. Met andere woorden: robots die mobiel zijn, 
autonoom en die ‘samenwerken’ met de mens. De aanzet 
voor FLACRA werd vorig academiejaar gegeven, vertelt 
Jesse. “Dat leidde tot een eerste eigen prototype, nog erg 
basic. Een paar andere universiteiten zijn ook bezig met 
dergelijke robots, en doen al testen in een wzc. We heb-
ben intussen een eerste gesprek gehad samen en wij gaan 
ons nu meer richten op hoe je dergelijke robots kan im-
plementeren. Je kan immers niet zomaar een robot in een 
wzc droppen, de hele omgeving moet worden aangepast.”

Patrouilleren
Intussen werken Jesse en zijn vier medestudenten – alle-
maal masterstudenten die met hun masterproef bezig zijn 
– ook verder aan hun eigen prototype. “We ontwikkelen 
bijvoorbeeld een navigatiesysteem. Daarnaast werken we 
ook aan nieuwe prototypes.”

Jesse heeft al enkele demo’s gegeven aan bedrijven die 
interesse hebben. “We denken niet enkel aan woonzorg-
centra, maar ook aan ziekenhuizen, waar de robots bij-
voorbeeld karren met operatiemateriaal zouden kunnen 
voorttrekken. Securityfirma’s zijn ook geïnteresseerd: 
onze robots zouden bewakers kunnen ondersteunen door 
te patrouilleren door gebouwen, uitgerust met elementen 
waardoor ze meer opmerken dan een mens – denk aan 
warmtesensoren, of bewegingsdetectoren. Onze robot is 
zo modulair mogelijk opgebouwd, zodat je er eenvoudig 
componenten op kan plaatsen. Het zal nog niet voor me-

teen zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat onze 
robots de komende jaren hun weg zullen 
vinden naar klanten.”  

Jesse is alvast erg tevreden over het pro-
ject én over de postgraduaatsopleiding 
waar het deel van uitmaakt: “Innoverend 

ondernemen is nog niet zo bekend, 
maar het is een bijzonder in-

teressante opleiding, waarin 
heel veel verschillende aspec-
ten aan bod komen. Je leert 
veel bij, op een niet-school-
se manier. Door in team sa-
men te werken, maar ook 
door je eigen bedrijfje te 

leiden, met alles wat daarbij 
komt kijken. En tegelijk word je 
nog goed begeleid.” Het beste van 
twee werelden. (ivh)

   flacra.be

“W
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“ We moeten ons blijven 
afvragen of we 
het juiste doen”
Ontelbare levens heeft professor Kypros Nicolaides gered met zijn baanbrekende onderzoek in 
prenatale diagnose, foetale geneeskunde en de preventie van zwangerschapscomplicaties. “Ik wil dat 
alle zwangere vrouwen ter wereld baat hebben bij mijn werk.”

TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

et Fetal Medicine Centre 
op de campus van King’s 
College Hospital in Zuid - 

Londen lijkt, met zijn bakstenen muren 
en hier en daar een goedgekozen kunst-
werk, niet meteen op een ziekenhuis. 
“I hate hospitals”, zegt professor Nico-
laides. “En zwangere vrouwen zijn niet 
ziek. Ik wil hen zien in een gebouw dat 
oogt als een kunstgalerie.”

Dit is het grootste centrum voor foe-
tale geneeskunde ter wereld. Het wordt 
geleid door de man die aan de wieg stond 
van – we overdrijven niet – alle grote 
ontwikkelingen in de prenatale diagnos-
tiek en de foetale geneeskunde. Hoewel 
hij al twaalf eredoctoraten op zijn palma-
res heeft, is dat van de KU Leuven voor 
hem toch heel speciaal, zegt hij: “Omdat 
het van mensen komt die ik bijzonder 
hoog aansla en die wereldtop zijn in ons 
domein. Samen met Jan Deprest organi-
seer ik elk jaar een groot congres en Lies-
beth Lewi heb ik zelf opgeleid.”

Dat Nicolaides arts zou worden stond 
in de sterren geschreven: “Het is het 
mooiste beroep ter wereld. Mijn vader 
was één van de allereerste dokters in 
Cyprus en ik vergezelde hem vaak als 

hij op zijn ezel naar zijn patiënten in het 
dorp trok. Hij praatte met hen over de 
mislukte oogst én over hun rugpijn. Zo 
krijg je vanzelf een holistische visie op 
geneeskunde. Die draag ik vandaag nog 
altijd mee.” 

Kypros’ vader was, als één van de lei-
ders van de vrijheidsbeweging tijdens 
de onafhankelijkheidsoorlog in de jaren 
vijftig, bijna vier jaar lang door de Britten 
vastgehouden in een interneringskamp. 
Toch stuurde hij zijn zoon naar King’s 
College. Op het einde van zijn studie ge-
neeskunde liep Nicolaides daar stage bij 
Stuart Campbell, één van de pioniers van 
de echografie. “Tijdens een lezing had ik 
voor de allereerste keer beelden gezien 
van de baby die bewoog in de baarmoe-
der. Die avond kon ik niet slapen. Ik 
stond er voor het eerst echt bij stil dat het 
leven niet pas bij de geboorte begint. En 
ik vroeg me af of het mogelijk zou zijn 
om een foetus te onderzoeken en te be-
handelen. Op dat moment wist ik welke 
richting ik in wilde slaan.”

Revolutionair
Dat was in 1979. Een paar jaar later al was 
Nicolaides een internationaal expert in 

het nieuwe domein van de foetale ge-
neeskunde. Nog voor hij zijn opleiding 
verloskunde had afgerond, werd hij 

directeur van het eerste fetal medicine 
centre in het land. 

In de jaren die volgden, lag Nicolai-
des aan de basis van verschillende door-
braken in de prenatale diagnostiek. “Zo 
ontdekte ik dat het hoofd bij baby’s met 
spina bifida een afwijkende vorm heeft. 
En dat een klein beetje zwarte vloeistof 
achter de nek in de twaalfde week van de 
zwangerschap kan wijzen op een aantal 
afwijkingen, waaronder het syndroom 
van Down. Dat leidde tot de introduc-
tie van de zogenaamde nekplooimeting. 
Ik ging telkens op zoek naar zo eenvou-
dig mogelijke signalen dat er iets mis is. 
Zo hoeft een arts geen superexpert te 
zijn om deze afwijkingen vast te stellen. 
Die popularisering van de echografie 
zie ik als mijn belangrijkste verwezen-
lijking. Als centre of excellence heb je de 
verantwoordelijkheid om je kennis zo 
breed mogelijk te verspreiden. Zo heb-
ben zwangere vrouwen overal ter wereld 
baat bij ons onderzoek.”

Omdat Nicolaides besefte dat zijn be-
vindingen in onervaren handen meer 
kwaad dan goed zouden doen, bedacht 
hij een destijds revolutionair model: ie-
der jaar krijgen zo’n tachtig gynaecologen 

H

WERELDAUTORITEIT FOETALE GENEESKUNDE KYPROS NICOLAIDES

2016 2016 2016 2016 20162019
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Maak kennis met alle KU Leuven-opleidingen 

op 10 locaties in Vlaanderen

www.kuleuven.be/infomomenten

Kypros Nicolaides:

Ik vergezelde mijn 
vader vaak als hij 
op zijn ezel naar 
zijn patiënten in 
het dorp trok. 
Hij praatte met hen 
over de mislukte 
oogst én over hun 
rugpijn. Zo krijg 
je vanzelf een 
holistische visie op 
geneeskunde.
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van overal ter wereld de kans een betaal-
de opleiding te volgen in zijn centrum. 
Als ze die tot een goed einde brengen, 
stelt hij hen gratis een programma ter 
beschikking om het risico op afwijkin-
gen bij de foetus te berekenen. Om de 
scholarships en ook het wetenschappe-
lijk onderzoek in zijn Harris Birthright 
Research Centre for Fetal Medicine te fi-
nancieren, richtte Nicolaides een privé-
kliniek op in Harley Street, die elk jaar 
zo’n twee miljoen pond oplevert voor de 
Fetal Medicine Foundation.

Baby Kypros
De afgelopen decennia ontwikkelde 
Nicolaides ook verschillende technie-
ken om een ongeboren kind in de baar-
moeder te behandelen. In 1992 vond 
hij samen met Yves Ville een oplossing 
voor het tweelingtransfusiesyndroom, 
waarbij er bloed gaat van de ene foetus 
naar de andere, wat voor beide levens-
bedreigend is. “Op een avond besloten 
we om via een endoscoop het bloedvat 
in de placenta dat de baby’s verbond, 
dicht te laseren. We waren doodsbang!” 
Maar de ingreep was een succes en de 
dankbare ouders noemden één van de 
baby’s Kypros. Als je vandaag zo’n stunt 
zou uithalen, zou je de gevangenis in 
gaan, beseft Nicolaides. “Het is een 
moeilijk evenwicht. Enerzijds moeten 
patiënten beschermd worden tegen 
wilde ideeën, anderzijds remt een te 
grote bureaucratie de vooruitgang van 
de wetenschap.”

In de jaren nadien volgden verschil-
lende andere levensreddende ingrepen, 
zoals de techniek die Nicolaides samen 
met professor Jan Deprest ontwikkel-
de en waarbij bij een foetus met een 
aangeboren opening in het middenrif 
een ballonnetje wordt ingebracht via 
de keel, zodat de longen zich normaal 
kunnen ontwikkelen. 

Het maakt hem altijd bijzonder blij 
en trots als één van zijn voormalige 
patiëntjes bij hem langskomt. “Vorige 
week toonde een patiënte me een echo 
die ik maakte toen zij zelf een foetus 
was!” Tegelijk ligt Nicolaides vaak on-
der vuur, bijvoorbeeld van anti-abor-
tusactivisten. A good thing, vindt hij: 

“We moeten rekenschap afleggen aan 
de maatschappij. Als je een methode 
ontwikkelt om een aangeboren afwij-
king te detecteren, dwingen tegenstan-
ders die je murderer noemen je om na 
te denken. Kijk, veel ouders willen we-
ten of hun kind een afwijking heeft. Als 
dat zo is, willen sommigen de zwan-
gerschap beëindigen, en anderen niet. 
Je moet beide visies respecteren. Tege-
lijk moeten we ijveren voor meer steun 
voor kinderen met een handicap. De 
evolutie van de wetenschap tegenhou-
den is nooit een optie.”

Maar aan slecht nieuws brengen wen 
je nooit, zegt hij. “Hoe ouder ik word, 
hoe meer het me raakt.”

Campagne
In tegenstelling tot veel collega’s werkt 
Nicolaides alleen: “Met de ene hand 
bedien ik de probe van het echografie-
apparaat, en met de andere de naald 
waarlangs ik opereer. Daardoor is er 
maar één brein tegelijk aan het werk. Ik 
werk met lokale verdoving en de pati-
ente houdt de hand vast waarmee ik de 
echo uitvoer. Zo doen we het samen.” 
Het helpt de patiënte om te ontspannen, 
en hem ook, zegt hij. “Ouders verwach-
ten van me dat ik hun baby red. Die 
druk is immens. Je moet koelbloedig 
blijven, ook als de hartslag van de baby 
plots naar beneden gaat. Maar ik ben er 
zelf ook altijd kapot van als het misgaat. 
Je blijft je afvragen of je iets anders had 
moeten doen.” 

Hij is erg gekant tegen de pret-echo’s 
die sommige privéklinieken maken: “Al 
te vaak sturen ze een zwangere vrouw 
naar huis met een mooie foto, zonder 
te zien dat de baby een ernstige afwij-
king heeft of erg ziek is.” Daarentegen 
voert hij al jaren campagne voor een 
derde klinische echo tijdens de zwan-
gerschap: “Het aantal doodgeboren 
kinderen ligt haast nergens in Europa 
hoger dan hier. Een echo op 36 weken, 
zoals wij in ons centrum aanbieden, zou 
levens redden. Het heeft me meer dan 
tien jaar gekost om de nekplooimeting 
erdoor te krijgen … ik weet niet hoe 
lang ik hiérvoor zal moeten vechten. 
Nog iets waar ik voor strijd: in dit land 
worden gynaecologen nog steeds niet 
standaard opgeleid in echografie. Dat is 
toch onbegrijpelijk?”

Dinosaurus
Vandaag focust zijn onderzoek zich 

op het voorspellen en voorkomen 
van zwangerschapscomplicaties: “Zo 
hebben we een techniek ontwikkeld 
waarmee je kan zien of een vrouw 
zwangerschapsvergiftiging – potenti-
eel dodelijk voor moeder en kind – zal 
ontwikkelen, en ook een eenvoudige 
preventieve behandeling. Ik hoop dat 
het geen tien jaar duurt voor de rege-
ring groen licht geeft!”

Voor de zoveelste keer rinkelt de 
telefoon. Een patiënte die verwacht 
wordt voor een dringende ingreep 
laat weten dat ze nu pas is kunnen 
vertrekken en nog een rit van meer 
dan twee uur voor de boeg heeft. 
“Don’t worry, darling, we will wait for 
you”, zegt Nicolaides. Het is vrijdag-
avond, in weinig ziekenhuizen zou 
men zo flexibel zijn, beseft hij: “Dit 
is een vrouw die eerst haar dochter 
van school moest halen, die zich wel-
licht geen oppas kan veroorloven. Dus 
wachten we op haar. Dat is die menta-
liteit uit het dorp, dat is wat ik leerde 
van mijn vader.” 

Zijn job is zijn leven, zegt hij, dat 
klopt. “Ik ben heel close met mijn kin-
deren, maar toen ze klein waren heb ik 
me vaak schuldig gevoeld omdat ik ge-
trouwd was met mijn werk. Met pensi-
oen gaan is een afschrikwekkend idee. 
I’m going to die in this building (lacht). 
Hopelijk zonder een dinosaurus te 
worden, die alles beter denkt te we-
ten. Ik heb de afgelopen vier decennia 
gigantische veranderingen gezien in 
dit domein. Ik hoop dat ik zal blijven 
openstaan voor nieuwe ideeën.”         

Wie is 
Kypros 
Nicolaides?

°1953, Paphos, Cyprus

_ studeert biochemie, 
fysiologie en geneeskunde 
aan King’s College, London 
University 

_ specialiseert zich in 
gynaecologie en verlos
kunde (1984)

_ directeur van het Harris 
Birthright Research Centre 
for Fetal Medicine King’s 
College Hospital sinds 1984

_ professor foetale genees
kunde aan King’s College 
sinds 1992

_ stichter en voorzitter 
van de Fetal Medicine 
Foundation (1995) 

_ organisator van het Yearly 
World Congress in Fetal 
Medicine

_ ontving 12 eredoctoraten 
en meerdere awards, en 
is de auteur van meer dan 
1.400 wetenschappelijke 
publicaties
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Al te vaak sturen 
privéklinieken een 
zwangere vrouw 
naar huis met een 
mooie foto, zonder 
te zien dat de 
baby een ernstige 
afwijking heeft of 
erg ziek is.

Promotoren van het eredoctoraat zijn 
professor Jan Deprest en professor 
Liesbeth Lewi. 
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LEVEN
na 

LEUVEN 

aurits Matthys, het 
hoofdpersonage in 
Het feest, werd zwaar 

gepest in het middelbaar. Om daarmee 
in het reine te komen, organiseert hij 
voor z’n vijftigste verjaardag een onor-
thodoxe klasreünie. “Jaren geleden zag 
ik een tv-documentaire naar aanleiding 
van het boek Statusangst van Alain de 
Botton. Die opende met een klasreünie, 
een typische situatie waarin mensen 
hun maatschappelijk succes vergelij-
ken”, vertelt Casteleyn bij een koffie in 
La Royale op het Martelarenplein. 

“Ik vond dat een interessant gege-
ven en verbond het met een episode uit 
mijn verleden waarop ik niet trots ben. 
Als tiener was ik deel van de zwijgende 
meerderheid die toekeek hoe een klas-
genoot gepest werd. Ik heb het mezelf 
lang kwalijk genomen dat ik toen niet 
sterk genoeg was om in te grijpen.” 

Dubbele prijzenpot
Een aarzelende Casteleyn? Wie vandaag 
met hem praat, kan het zich moeilijk 
voorstellen. Gedreven, grondig, zelfze-
ker en optimistisch – dat wel. “Ik was 
enthousiast en ambitieus toen ik in 
Leuven aan Germaanse begon”, beaamt 
de schrijver. “Ik hield van literatuur en 
had zelf al wat geschreven. Ik vond het 
fantastisch dat ik me van mijn ouders 
vier jaar mocht verdiepen in dingen die 
me interesseerden. Tegelijk wilde ik be-
wijzen wat ik kon. Ik studeerde veel en 
ging tijdens de week niet zo vaak uit.” 

Al die ijver bleef niet zonder gevolg. 
Casteleyns thesis – over de neoroman-
tische poëzie in het Gentse literaire 
tijdschrift Koebel – was aan het begin 
van z’n laatste jaar al klaar. “Ik ging dan 
maar bij het presidium en stortte me 
op de organisatie van de Interfacultaire 
Literaire Prijs. We stelden de wedstrijd 
open voor studenten van andere univer-

siteiten, verdubbelden de prijzenpot en 
strikten onder meer Kristien Hemme-
rechts en Erik Spinoy als jurylid. Als ik 
ergens voor ga, zie ik het meteen groots 
– dat is de aard van het beestje.” 

Dichter met een MBA
Na Leuven lonkte het buitenland. “Dat 
zit bij onze familie in het bloed”, lacht 
Casteleyn. “Mijn vader studeerde ge-
neeskunde en liep zeven maanden stage 
in Kinshasa. Mijn zoons studeren mo-
menteel handelsingenieur en gingen al 
op Erasmus naar Canada, Zweden en 
de regio rond Chicago. Zelf trok ik in 
1988 naar Reims voor een MBA, hoewel 
mijn Frans niet best was. Ik wilde me 
onderdompelen in een nieuwe wereld – 
die van de bedrijfskunde – en was ook 
wel blij om te ontsnappen aan mijn le-
gerdienst. In Reims noteerde ik tijdens 
de les in fonetisch schrift, ’s avonds 
probeerde ik met een woordenboek 
wijs te raken uit mijn aantekeningen 
en ’s ochtends voor de les blokte ik die 
woordenlijsten. Zo slaagde ik erin mijn 
Franse medestudenten op een tweetal 
maanden bij te benen.” 

Bang van een inspanning is Dimitri 
Casteleyn nooit geweest: “Ik schreef in 
die periode ook een gedichtencyclus, 
over wat het betekent om te functione-
ren in een anderstalige omgeving.” Een 
MBA-student met een dichtersziel? “Ik 
laat me niet in een vakje stoppen. Ik ben 
gewoon een creatieve persoon met een 
grote drang om het witte blad te vullen, 
hetzij met een businessplan, hetzij met 
een literaire tekst.”

Monte Carlo
“Ik sloot al op jonge leeftijd een pact 
met mezelf ”, bekent Casteleyn. “Ik wou 
carrière maken als ondernemer en als 
schrijver, maar besefte dat die bezighe-
den – als je ze goed wil doen – te inten-

Op z’n vijfendertigste verkocht Dimitri Casteleyn zijn communicatiebureau Ellips aan een Ameri-
kaanse holding. Een vroeg pensioen stond niet op de planning: “Ik beloofde mezelf op jonge leeftijd 
om een tweede carrière uit te bouwen als schrijver.” Sinds kort ligt Casteleyns derde roman, Het feest, 
in de winkels.

TEKST: Barbara De Munnynck | FOTO: Rob Stevens

M

DIMITRI CASTELEYN, GERMANIST EN SCHRIJVER

“ Mijn radicale 
  ommezwaai was gepland”

sief zijn om te combineren. Ik beloofde 
mezelf dus om na vijftien à twintig jaar 
een radicale switch te maken.” 

Dat hij eerst ondernemer werd, is 
wel zo handig. Vandaag is hij financi-
eel onafhankelijk en als schrijver hoeft 
hij nooit met pensioen. Casteleyn: “Zo 

klinkt het alsof ik alles perfect gepland 
had, wat natuurlijk niet kan. Toch ge-
loof ik dat je door goed te weten waar je 
naartoe wilt, veel dingen voor jezelf in 
gang kunt zetten.” 

Zo creëerde Casteleyn in zekere zin 
zijn eerste job: “In het kader van mijn 
MBA liep ik stage bij de toenmalige 
BRT. Ik mocht nieuw leven blazen in 
een internationaal samenwerkings-
project dat al een tijdje in de lade lag. 
Ik kreeg subsidies los bij de Europese 
Commissie, ging naar de filmfestivals 
van Cannes en Monte Carlo om er pro-

gramma’s uit te wisselen met andere 
zenders … Toen mijn stage afliep, leef-
de het project weer en mocht ik blijven 
om het verder te zetten.” 

Wat doe jij hier?
Twee jaar hield hij het vol bij de BRT: 
“Het was een boeiende omgeving, vol 
interessante, cultuurminnende men-
sen. Maar de zaken gingen vaak ter-
gend traag. Ik ben iemand die werkt 
tot z’n taak af is, niet tot de klok vijf uur 
aanwijst. Bij de BRT vroeg mijn dienst-
hoofd me letterlijk, als ik hem om zes 
uur bij de toiletten tegenkwam: ‘Wat doe 
jij hier nog?’” 

Casteleyn zette de stap naar de pri-
vé en verzorgde de interne communi-
catie op de Antwerpse hoofdzetel van 
BP Nutrition, de voedingsdivisie van 
oliereus BP: “Ik wist aanvankelijk wei-
nig van corporate communication, maar 
schoolde me ’s avonds bij. Ik was toen 
nog niet getrouwd en had geen kinde-
ren. Elke avond nam ik handboeken 
door en de volgende dag kon ik toepas-
sen wat ik had geleerd.” 

Toen BP aankondigde dat Nutrition 
voor hen ‘non-core’ werd (“een eufemis-
me voor ‘we gaan het spel verkopen’”), 
plaatste een headhunter Casteleyn in 
een gelijkaardige functie bij de Zweed-
se kartonfabrikant SCA Packaging. “Ik 
leerde samenwerken met communica-
tiebedrijven. Gaandeweg groeide het 
gevoel dat ik zou willen en kunnen doen 
wat zij deden.” 

Wees je eigen concurrent
Voor de tweede keer in zijn leven maak-
te Dimitri Casteleyn zijn spaarpot leeg. 
“Ik ben nooit bang geweest om te inves-
teren in mezelf. Zo betaalde ik de helft 
van mijn MBA – de andere helft kreeg 
ik van mijn ouders – met het geld van 
talloze vakantiejobs. In 1994 investeerde 
ik mijn spaargeld na vijf jaar werken in 
de oprichting van mijn communicatie-
bedrijf Ellips. Ik nam daarmee een seri-
eus risico; gelukkig had mijn vrouw een 
stabiele job.” 

“Mijn zakenpartner en ik schreven 
in ons businessplan dat we onszelf het 
eerste jaar geen loon zouden uitke-
ren. En we hielden woord, ook toen 
we veel meer winst maakten dan ver-
wacht. We herinvesteerden dat surplus 
in de oprichting van een tweede bedrijf, 
e-COM, dat op termijn de concurrent 

De BRT was 
een boeiende 
omgeving, vol 
interessante, 

cultuurminnende 
mensen. Maar de 

zaken gingen vaak 
tergend traag.

 

Campuskrant mag 
drie exemplaren 
van ‘Het feest’ 
weggeven. Stuur 
vóór 22 februari 
een e-mail met 
onderwerp ‘boek 
Het feest’ naar 
nieuws@kuleuven.
be. De winnaars 
worden persoonlijk 
op de hoogte 
gebracht.
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van Ellips zou kunnen worden. Een inte-
ressant idee, want op die manier eindig 
je nooit met lege handen.” 

Terwijl Ellips strategisch communi-
catie-advies verstrekte aan multinatio-
nals, hielp e-COM hen met de uitbouw 
van hun Intranet. “Ons tweede bedrijf 
groeide nog sneller dan het eerste. In 
1997 verkochten we e-COM aan Alcatel 
en in 2001 ging Ellips over in de handen 
van het Amerikaanse Omnicom.” 

Raconteur
Werd het stilaan tijd voor de fameuze 
switch richting literatuur? Casteleyn: 
“Ja en nee. Ik was bij Ellips verantwoor-
delijk voor de klantenrelaties. Als ik van 
de ene dag op de andere was vertrokken, 
hadden we de Amerikanen een lege 
doos verkocht. Ik bouwde mijn activi-
teiten dus geleidelijk af – elk jaar met 
tien procent – tot ik stopte in 2007. Ik 
probeerde er ook te zijn voor onze drie 
jonge kinderen.” 

Casteleyn publiceerde een succesvol-
le bundel kinderverhalen, Een mooie 
verrassing, en maakte daarna een laat-
ste zijsprong met De Raconteurs, een 
televisie-verhalenhuis dat op vier jaar 
tijd vijf tv-reeksen maakte voor Canvas. 
“Als gedelegeerd bestuurder voerde ik de 
gesprekken over de budgetten, het aan-
tal afleveringen, de uitzendplanning … 
Maar ik zat ook bij de creatieve brain-
storms. Met de Raconteurs maakten we 
‘slow television’. Zo lieten we in Drie ge-
neraties familieleden aan het woord met 
hetzelfde beroep: leraars, ambachtslui, 
piloten … Dat leverde mooie verhalen 
op over de evolutie van een beroep, een 
familie en zelfs Vlaanderen op pakweg 
een halve eeuw.”  

Sinds 2014, een jaar na zijn romande-
buut De verjaardag, is Casteleyn einde-
lijk voltijds schrijver: “Mijn drie romans 
verschenen bij drie verschillende uitge-
verijen. Ik debuteerde bij Vrijdag, een 
literaire uitgeverij die vooral Vlaam-

se lezers bereikt. De opvolger Witte 
warmte kwam uit bij Manteau, dat toen 
deel uitmaakte van de WPG-groep, die 
sterk staat in Nederland. Met Het feest 
zit ik nu bij Prometheus, de uitgeverij 
in hartje Amsterdam waarvan ik al al-
tijd droomde.” 

Stoïcijns
De doorsnee werkdag van een schrijver 
verschilt radicaal van die van een on-
dernemer. Casteleyn: “Vroeger klopte 
ik werkweken van zestig tot zeventig 
uur. Ik zat voortdurend in het buiten-
land, zag overdag tientallen mensen en 
plofte ’s avonds uitgeput in de zetel. Nu 
werk ik thuis, alleen en zoek na mijn 
uren bewust sociaal contact op. Ik zit in 
een lees- en een schaakclub en ga elke 
week wel naar een culturele activiteit. 
Ik eet ook gezonder dan vroeger en blijf 
in beweging.” 

Casteleyn vindt het moeilijk om te 
spreken van een ‘typische’ dag in zijn 

schrijversbestaan. “Ik werk ongeveer 
twee jaar aan een roman, maar het 
schrijven zelf duurt hooguit tien we-
ken. Er is ook de ideeënfase, de peri-
ode waarin ik de synopsis schrijf en 
de karakters uitwerk … Mijn romans 
liggen voor 70 à 80 procent vast wan-
neer ik aan de schrijffase begin.” 

Zodra een boek is afgewerkt, be-
gint de promotiefase – waarin Cas-
teleyn nu zit. “Ik vind Het feest mijn 
beste roman tot nu toe. Maar goed, 
de dag dat ik een boek af heb en dat 
gevoel niet meer heb, stop ik ermee 
(lacht).” De roman met de uitnodi-
gende rode cover, waarop een man-
nengezicht vervaagt in een zeeland-
schap, ligt op het tafeltje tussen ons 
in. “Ik hoop vooral dat lezers er ple-
zier aan beleven, en ook wel dat het 
boek het minstens even goed doet als 
z’n voorgangers, die een vierde druk 
kenden.” 

Als afsluiter vertel ik de schrijver 
dat ik zijn hoofdpersonage Maurits 
wel erg stoïcijns vond, zo onbewo-
gen als hij in radicale beslissingen 
volhardt. “Grappig dat je dat woord 
gebruikt”, zegt Casteleyn. “Marnix 
Verplancke, die op de boekpresenta-
tie sprak, verwees ook al naar de Stoa. 
Ik heb het er niet bewust in verwerkt, 
maar krijg nu wel zin om me in die 
filosofie te verdiepen (lacht).” 

Ik laat me niet in een vakje 
stoppen. Ik ben gewoon een 
creatieve persoon met een 

grote drang om het witte 
blad te vullen, hetzij met 
een businessplan, hetzij 
met een literaire tekst.

Wie is 
Dimitri 
Casteleyn?

°1966, Tielt

Gestudeerd
1984-1988: Germaanse 

Talen (Nederlands-Engels), 
KU Leuven

1988-1989: MBA, ESC Reims 

Loopbaan
1989-1991: medewerker 

DAVID (Development of 
an Audiovisual Identity for 
Europe)-project, BRT

1991-1993: verantwoorde-
lijke interne communicatie, 
BP Nutrition 

1993-1994: communicatie-
manager, SCA Packaging 

1994: mede-oprichter Ellips, 
corporate-communica-
tiebureau – verkocht aan 
Omnicom in 2001

1995: mede-oprichter 
e-COM (met Peter Hinssen), 
intranet-bouwer – verkocht 
aan Alcatel in 1997

2010: mede-oprichter 
van productiehuis De 
Raconteurs, bekend van 
o.a. Drie generaties (Canvas, 
2011) en De Leraarskamer 
(Canvas, 2013)  

Sinds 2014: voltijds schrijver 

Literaire
publicaties
(o.a.) Een mooie verrassing 
(verhalen voor kinderen, 
2009, vertaald in het Deens, 
Koreaans en Chinees), 
Witte warmte (roman, 
2016), Vanwaar kom je beeld 
(dichtbundel, 2017), Het feest 
(roman, 2019)

Privé
Gehuwd met Hilde Ingelaere, 
papa van Karel (22), Quinten 
(20) en Claire (17)
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goed, de  dag dat 

ik een boek af 
heb en dat gevoel 

niet meer heb, 
stop ik ermee 

(lacht).



ONDERZOEK CAMPUSKRANT | 30 JANUARI 201916

ijn Nederlands is een beetje 
roestig, verontschuldigt Ma-
zur zich aan het begin van 

het interview. Maar dat blijkt aardig mee 
te vallen. “Ik ben eigenlijk per toeval Ne-
derlander. Mijn moeder kwam uit Ant-
werpen, mijn vader was een Oostenrijker. 
Toen ik in Amsterdam geboren werd, wa-
ren mijn ouders net teruggekeerd uit de 
Verenigde Staten omdat mijn vader aan de 
Universiteit Leiden ging doceren.”

De kleine Eric kreeg de wetenschap met 
de paplepel ingegoten. Zijn vader, Peter 
Mazur, was ook een theoretisch fysicus. 
De ogen van Mazur fonkelen als hij over 
zijn jeugd vertelt: “Ik deed als kind al ex-
perimentjes met licht en ik mocht als elf-
jarige met mijn vader mee naar het CERN. 
Van mijn opa, die ingenieur was, kreeg ik 
zelfbouwpakketten en een boek over ster-
renkunde cadeau: de natuur, het heel-
al, alles was fascinerend! Kinderen zijn 
van nature wetenschappers: ze worden 
nieuwsgierig geboren en vragen constant 
‘Waarom?’ We moeten er in het onder-
wijs alles aan doen om die ingesteldheid 
te behouden.”

Groots universum
Dat dat laatste lang niet zo evident is, 
blijkt ook uit zijn eigen levensverhaal. “Ik 
studeerde sterrenkunde in Leiden, het 
mekka voor de astronoom. Maar na een 
paar maanden was ik compleet gedesillu-

sioneerd: de leerstof was zo gedetailleerd 
en technisch. Het ging helemaal niet meer 
over de grootsheid van het universum. Ik 
schakelde over naar fysica omdat ik daar 
goed in was. Pas in het derde jaar kreeg 
ik weer plezier in de wetenschap: door te 
experimenteren en in groep te werken.”

Zonder een portie toeval hadden we 
nooit van Mazur als wetenschapper ge-
hoord. “Na mijn doctoraat kon ik bij 
Philips in Eindhoven aan de slag. Ik zou 
er werken aan de compact disc, het toen-
malige hoogtechnologische snufje. Om-
dat ik niet gespecialiseerd was in de la-
sers die daarbij komen kijken, stelde mijn 
vader voor dat ik me nog een jaar zou 
gaan bijscholen in de VS.” Mazur kwam 
als postdoctoraal onderzoeker terecht bij 
Nobel prijswinnaar Nicolaas Bloembergen 
in Harvard. Aan de cd zou hij niet meer 
toekomen, want Mazur maakte carrière 
in de VS.

Blinde vlek
In Harvard doceerde hij fysica aan de 
studenten van de premed school. “Ik gaf 
hoorcolleges zoals ik die zelf ook gekre-
gen had: ex cathedra. Mijn studenten 
haalden goede resultaten op hun exa-
mens en omgekeerd kreeg ik ook goede 
evaluaties van hen. Ik was goed bezig, 
dacht ik, vooral toen ik hoorde dat col-
lega’s meestal slechte evaluaties kregen”, 
grinnikt Mazur.

ERIC MAZUR, NATUURKUNDIGE MET DE GAVE VAN DE BEGEESTERING

De Nederlander Eric Mazur is een echte allrounder: hij is een fysicus 
met een hele resem ontdekkingen en patenten op zijn conto, een on-
derwijsvernieuwer die het klassieke hoorcollege interactiever maakte 
en een entrepreneur die zijn bevindingen wist te commercialiseren via 
verschillende spin-offs. Maar bovenal verdient hij een eredoctoraat 
voor zijn gave om de mensen rondom hem – studenten en onderzoe-
kers – te enthousiasmeren, zodat zijn ideeën verder geraken dan zijn 
eigen aula en labo.

TEKST: Ilse Frederickx | ILLUSTRATIE: Mazur Group, Harvard University

“ We worden 
allemaal als 
wetenschapper 
geboren”

2016 2016 2016 2016 20162019
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HSP90 mag dan wel een van de meest voor-
komende eiwitten zijn in tal van organismen, 
toch is het een buitenbeentje. Guy Bormans, 
diensthoofd van het Laboratorium voor 
Radiofarmaceutisch Onderzoek, noemt 
HSP90 een vouwmachine. “HSP90 helpt 
andere eiwitten aan hun driedimensionale 
structuur. Het specifieke aan HSP90 is dat 
het de oorspronkelijke staat herstelt van ei-
witten die aan thermische stress, hitte dus, 
hebben blootgestaan. Aan die eigenschap 
heeft het trouwens zijn naam, heat shock 
protein, te danken.”

Gammastralen
Maar HSP90 is niet alleen een vouwmachi-
ne, het heeft ook andere eigenschappen, die 
schadelijk kunnen zijn voor het menselijk li-
chaam. Zo speelt het eiwit een rol bij de ver-
spreiding van kankercellen. “HSP90 dat bui-
ten de tumorcel komt, creëert een omgeving 
waarin tumorcellen snel kunnen delen, waar 
ze voldoende voedingsstoffen krijgen. En 
HSP90 dat in het bloed terecht komt, bereidt 
als het ware plaatsen voor waar kankercellen 
zich kunnen verspreiden. We vermoeden dat 
er een afwijkende vorm van HSP90 bestaat, 
die een rol speelt bij kankergroei en versprei-
ding. Het komt er dus op aan die afwijking 
op te sporen.”

En precies in die speurtocht heeft het 
Laboratorium voor Radiofarmaceutisch 
Onderzoek samen met het Switch lab 
(VIB-KU Leuven) grote stappen gezet. Koen 
Vermeulen, een doctoraatsstudent van het 
team van Guy Bormans, heeft een speurstof 
gemaakt die het afwijkende HSP90 kan op-
sporen. “We hebben een molecule ontwik-
keld die specifiek bindt aan de afwijkende 
vorm van HSP90 die een rol speelt bij de 
groei en de verspreiding van kankercellen. 
Deze molecule hebben we radioactief ge-
maakt zodat we hem met een PET-scan-
ner kunnen volgen op zijn tocht door het 
lichaam. De molecule wordt vastgehouden 

in weefsels met een verhoogde concentratie 
van het afwijkend HSP90, wat dan wijst op 
de aanwezigheid van tumorcellen.” 

Speelgoed-PET
Voorlopig werd de molecule alleen bij mui-
zen geïnjecteerd, maar de techniek kan op 
relatief korte termijn ook voor mensen ge-
bruikt worden. “Er worden dagelijks tien-
tallen patiënten gescand met een PET-scan-
ner, wij gebruiken een ‘speelgoedversie’ 
van deze scanner voor onze muizen. Naast 
in-vivo-testen hebben we ook in-vitro-on-
derzoek gedaan. We hebben tumorweefsel 
van muizen geïsoleerd, en daar hele dunne 
coupes van gemaakt. Door daar de radioac-
tieve speurstof op aan te brengen, kan je ook 
zien of er binding en dus afwijkend HSP90 
aanwezig is. Zo hebben we vastgesteld dat de 
speurstof niet alleen aan melanomen bindt, 
maar aan een hele reeks andere tumoren, zo-
als prostaatkanker. Voorlopig ziet het ernaar 
uit dat de speurstof breed inzetbaar is.”

Het onderzoek is een illustratie van de 
zogeheten theranostische aanpak, de com-
binatie van een specifieke diagnose met een 
daarop afgestemde therapie. De bevindin-
gen kunnen niet alleen van belang zijn voor 
de detectie, maar ook voor de genezing van 
kanker. “We kunnen die molecule mogelijk 
ook voor therapie gebruiken. De huidige 
molecule zendt eerder onschadelijke gam-
mastralen uit, maar je kan ook een radioac-
tieve molecule maken met een erg destruc-
tieve straling die die kankercellen vernietigt. 
Maar dat vergt verder onderzoek. Daarnaast 
willen we  de structuur van het afwijken-
de HSP90 ontrafelen. Mogelijk kunnen we 
daardoor  nog efficiëntere speurstoffen en 
therapieën ontwikkelen.” (db)

Radioactieve 
speurstof brengt 
afwijkend eiwit 
bij kanker in het vizier

Het heat shock protein-90 (kortweg HSP 
90) is een eiwit dat vermoedelijk een be-
langrijke rol speelt bij verschillende types 
van kanker. Onderzoekers van de KU Leu-
ven hebben een radioactieve molecule ont-
wikkeld die een afwijkende vorm van het 
eiwit kan opsporen. Dat kan op termijn 
goed nieuws betekenen voor zowel de  
diagnose als de behandeling van kanker.

We hebben vastgesteld 
dat de speurstof niet 

alleen aan melanomen 
bindt, maar aan een hele 
reeks andere tumoren, 
zoals prostaatkanker.

De productieruimte waar 
de radioactieve stof wordt 
aangemaakt.    © Layla Aerts
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Dat veranderde toen hij begin jaren 
negentig een artikel van collega-fysicus 
David Hestenes las. “Hij wou nagaan of 
zijn studenten het begrip ‘kracht’ wel 
echt begrepen hadden en legde hen een 
test voor met vragen over situaties uit het 
dagelijks leven. Ze scoorden verrassend 
slecht. Ik kon me niet voorstellen dat dat 
bij mijn studenten ook het geval zou zijn, 
dus ik nam de proef op de som. Dat was 
een koude douche: ongeveer zestig pro-
cent van mijn studenten kon niet redene-
ren volgens de wetten van Newton.”

Het was een kantelpunt in de manier 
van lesgeven van Mazur. “Toen ik één 
van antwoorden van de test probeerde 
uit te leggen, zag ik aan de gezichten van 
de studenten dat het niet duidelijk was. 
‘Why don’t you discuss it with each other?’, 
riep ik uiteindelijk vertwijfeld uit. Ze be-
gonnen te discussiëren met hun buren 
en de chaos was compleet. Maar de stu-
denten die het juiste antwoord kenden, 
hadden op twee minuten de anderen 
overtuigd. Het begon mij te dagen dat ik 
gehinderd werd door mijn expert blind 
spot, en dat ik de methode waarbij stu-
denten elkaar onderwijzen kon gebrui-
ken in mijn lessen.” 

Stemkastjes
Daarmee was het onderwijsconcept peer 
instruction geboren. “Met een klassiek 
hoorcollege verwerven studenten de ken-
nis waarmee ze standaardexamenvragen 
kunnen oplossen, maar ze kunnen die 
niet zomaar toepassen in andere situaties. 
De moeilijkste stap van het leerproces is 
niet de overdracht van informatie, maar 

de assimilatie: studenten moeten zich 
de kennis eigen maken en vraag-

stukken in nieuwe contexten kun-
nen aanpakken. Het einddoel is 
dat ze hun brains gebruiken en 
de problemen van de toekomst 
oplossen!” Dus gooide Mazur 
het over een andere boeg: zijn 
studenten nemen de leerstof al 

vóór de les door. Tijdens het col-
lege stelt Mazur vragen en wordt 

er gediscussieerd. Activerend onderwijs 
avant la lettre.

De grote verdienste van Mazur is dat 
hij aantoonde dat de leerstof en de eigen 
ervaringen van studenten gelinkt moe-
ten zijn om tot een diepgaand en blijvend 
begrip te komen. Dat bewees hij met we-
tenschappelijk onderzoek over peer in-
struction. “Daaruit blijkt dat studenten zo 
betere resultaten halen en de stof ook be-
ter onthouden.” 

Zijn nieuwe methode verspreidde zich 
al snel buiten de fysica en dat ging gepaard 
met het ontstaan van technologie die peer 

instruction ondersteunt, zoals stemkastjes 
en software voor polls en quizzen tijdens 
het college. En al stond Mazur soms zelf 
aan de wieg van spin-offs die de techno-
logie ontwikkelden, hij blijft er nuchter 
bij. “Zowat 99 procent van al die techno-
logie is oude wijn in nieuwe zakken. De 
pedagogische aanpak, zoals de studenten 
een zetje geven met vragen van het juis-
te niveau, blijft het allerbelangrijkste bij 
peer instruction.”

Eric Mazur:

Ongeveer zestig 
procent van mijn 

studenten bleek niet 
te kunnen redeneren 

volgens de wetten 
van Newton. 

Dat was een koude 
douche. Maar meteen 

ook een kantelpunt 
in mijn manier van 

lesgeven.

Promotoren van het eredoctoraat zijn de 
professoren Greet Langie en Joseph Indekeu.

Een microscopisch beeld van black silicon.
De structuur – een ruw oppervlak vol kegelvormpjes – maakt dat het 
licht gevangen en niet meer gereflecteerd wordt, vandaar de intens 
zwarte kleur.

Een laserschot in de roos
‘Those who can’t do, teach’ volgens het gezegde, 
maar niets is minder waar voor Mazur. Ook als 
experimenteel fysicus heeft hij een bewezen staat 
van dienst, met tientallen patenten op zijn naam. 
Zijn onderzoek spitst zich toe op ultrakorte laser-
pulsen en hoe die reageren met materialen. Een 
bekende ontdekking op dat vlak is black silicon, 
silicium dat quasi geen licht reflecteert. “Dat was 
eigenlijk een toevalstreffer. We werkten op plati-
na, maar ik had de geldschieter beloofd ook ande-
re materialen te onderzoeken.”

Black silicon ontstaat door silicium te bestralen 
met ultrakorte laserpulsen in een luchtdichte kast 
gevuld met het gas zwavelhexafluoride. Het on-
derzoek van Mazurs team maakte al snel duidelijk 
dat de optische en elektrische eigenschappen van 
het materiaal daarbij helemaal veranderen. “Het 
silicium wordt intens zwart en krijgt een ruw op-
pervlak vol kegelvormpjes. Net die structuur zorgt 
ervoor dat het licht gevangen en niet meer gere-
flecteerd wordt. Bovendien stelden we vast dat 
black silicon bij infraroodstraling ondoorzichtig 
is. Normaal gezien kan je met infraroodstralen 
door silicium heen kijken, net zoals we door glas 
kunnen kijken bij gewoon licht.”

Die laatste bevinding maakte het nieuwe mate-
riaal interessant voor toepassingen, zoals een ca-
merachip die niet alleen het zichtbare spectrum 
van licht, maar ook infrarood kan detecteren. Si-
Onyx, de eerste start-up van Mazur, brengt derge-
lijke infraroodnachtcamera’s op de markt. Het is 
één van de spin-offs die Mazur mee op de wereld 
hielp zetten, en waar hij vervolgens ook telkens 
afscheid van neemt: “Als er andere mensen zijn 
die een vondst verder ontwikkelen, dan begin ik 
met nieuwe dingen.” 

Serendipiteit
Zijn huidig onderzoek spitst zich onder andere 
toe op biofotonica, waarbij ultrakorte laserpulsen 
op nanoschaal worden ingezet in de biomedische 
sector, bijvoorbeeld om in te grijpen in een cel. 
“Waartoe dat gaat leiden? Waarschijnlijk iets wat 
we niet verwachten”, antwoordt hij grappend. 
We geloven het graag, want in de wandelgangen 
horen we dat net dat typisch Mazur is: hij slaagt 
erin om voor zijn onderzoeksteam de ideale om-
standigheden te scheppen voor serendipiteit, de 
combinatie van toeval én intelligentie.

Hij kijkt uit naar zijn bezoek aan Leuven. “Ik 
verbleef er al een paar maanden als gastprof, ik 
heb mooie herinneringen aan het Begijnhof.” Als 
we vragen welke boodschap Mazur aan onze stu-
denten wil meegeven, komt het nieuwsgierige 
kind in hem weer boven: “Neem niet zomaar alles 
aan en blijf vragen stellen. Pas door nieuwsgierig 
op onderzoek te gaan, ontdek je de schoonheid 
van de wetenschap. Je moet niet studeren om te 
slagen voor je examen, je moet studeren om er zelf 
voldoening uit te halen!” 

Wie is 
Eric Mazur?
°1954, Amsterdam, Nederland

_ studeert fysica en doctoreert 
aan de Universiteit Leiden 
(Nederland)

_ begint zijn carrière aan 
Harvard University (VS) als 
postdoctoraal onderzoeker bij 
Nobelprijswinnaar Nicolaas 
Bloembergen; momenteel 
werkt Mazur er als area dean 
van toegepaste fysica binnen 
de School of Engineering and 
Applied Sciences (SEAS) en 
bekleedt hij de leerstoel 
Balkanski Professor of Physics 
and Applied Physics

_ ontwikkelt in 1991 de 
nieuwe onderwijsaanpak peer 
instruction en schrijft later het 
boek Peer Instruction: A User’s 
Manual

_ registreert tientallen 
patenten voor ontdekkingen 
in de fysica, zoals black silicon 
in 1998

_ sticht en verkoopt 
verschillende start-ups 
en spin-offs, zoals SiOnyx, 
dat infraroodnachtcamera’s 
produceert, en Learning 
Catalytics, dat peer 
instruction-software 
ontwikkelt 

© Turning Technologies
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“ Heerlijk om eens niét het 
vrolijke meisje te spelen”

KOT
OP

‘Houdt niet van: ongeïnteresseerde 
vragen, alles wat rood-geel-blauw is 
associëren met Mondriaan, en mar-
tino’s met mosterd.’ Wij blij dat we 
de profielpagina van cultuurblog-
ger Amber De Leener (20) gecheckt 
hebben vóór ons kotbezoek: een 
goed voorbereid interviewer is er 
twee waard.

Amber houdt ook niet van ‘te weinig 
plaats om dingen op te hangen’, lazen we 
nog. De muren van haar kamer hangen 
weliswaar niet helemaal vol, zo blijkt, 
maar we begrijpen wat ze bedoelt: de 
studente sociologie omringt zich duide-
lijk graag met dingen en vooral mensen 
die haar inspireren. We zien foto’s van 
familie en vrienden, maar ook van be-
roemdheden als Lana Del Rey, Woody 
Allen, Patti Smith, Leonard Cohen en 
Audrey Hepburn. “Weinig eigentijdse 
figuren, dat klopt. Oude artiesten heb-
ben meer geschiedenis, meer verhalen. 
En daar ben ik gek op.”

Sinds twee jaar is Amber één van de 
pennen van CLUB KULTUUR, een 
blog door en voor Cultuurkaarthou-
ders. “Het liefst schrijf ik recensies 
over theatervoorstellingen. Ik ben er 
goed in thuis en er valt altijd veel te be-
spreken: het decor, de enscenering, de 
vertolkingen … Maar ik doe de laatste 
tijd steeds meer concerten, ook omdat 
mijn vriend nu voor een muziekblog 
schrijft.  Onlangs heb ik Spinvis mogen 
interviewen: heel interessante man. En 
zoals hij Hollands Nederlands spreekt: 
prachtig (lacht).”

  01/ Kunstkaartjes  

“Als ik naar een museum of een ten-
toonstelling ga, probeer ik altijd een 
prentkaartje mee te nemen waarop je de 
artiest aan het werk ziet. Zo’n beeld van 
een oude excentrieke man als Paul Del-
vaux, geconcentreerd bezig in zijn ate-
lier, haalt je even uit je eigen leefwereld.” 

“Je hebt mensen die een kunstwerk 
als iets op zich zien, maar ik probeer al-
tijd zoveel mogelijk te weten te komen 
over de kunstenaar en het scheppings-
proces. Vaak zit ik in een museum lan-
ger te kijken naar het plaatje met in-
formatie dan naar het kunstwerk zelf 
(lacht). Het is dan ook frustrerend als 
die duiding ontbreekt. Ik was eens in 
een museum in Boedapest en op een 
muur daar stond in grote letters ‘Com-
munism never happened’ geschreven. 
Maar niets over de kunstenaar of over 
het onderliggende idee. Het heeft me 
niet losgelaten en met het nodige op-
zoekwerk heb ik een jaar later toch iéts 
kunnen achterhalen (lacht).”

  02/ Poppetje  

“In Strombeek-Bever zat ik bij de plaat-
selijke toneelvereniging Hand in Hand. 
Dit is een aandenken aan één van de 
laatste producties waarin ik heb ge-
speeld, als oud-lid: Alice in Wonderland. 
Tijdens het jongerenweekend hebben 
ze toen poppetjes van ons anciens ge-
maakt, omdat wij er niet bij waren. In 
het stuk speelde ik de hartenkoningin, 
die de hele tijd ‘de kop eraf, de kop eraf!’ 
roept. Heel leuk om te doen, zeker om-
dat ik meestal de rol van een of ander 
vrolijk meisje kreeg (lacht).” 

“Ik heb al overwogen om me hier in 
Leuven aan te sluiten bij CampusToneel, 
maar ik twijfel of ik het kan combineren 
met mijn andere bezigheden. Of er een 
specifieke rol is die ik ooit graag nog 
eens zou spelen? Een man misschien, 
om de dingen eens uit een heel ander 
perspectief te zien (lacht).”

  03/ Fluitje  

“Ik zit in de groepsleiding bij de KSA. 
Al van jongs af steek ik veel tijd in de 
jeugdbeweging. Ook al zijn de mensen 
die je er leert kennen niet altijd honderd 
procent jouw soort mensen, je bouwt er 
toch een heel hechte band mee op. En 

je doet heel andere dingen dan je met 
je andere vrienden doet. Het geeft ook 
veel voldoening om te zien hoe zelf-
standig de kinderen al kunnen zijn, 
bijvoorbeeld als ze voor een spelletje bij 
mensen aanbellen om iets te vragen.” 

“Of er veel rivaliteit is met de scouts? 
Nee hoor: we zien hun leiding geregeld 
en organiseren ook samen dingen. Bij 
onze leden is het wel anders: zij dur-
ven weleens wat naar de scouts te roe-
pen als we toevallig samen in het bos 
lopen (lacht).”

  04/ Kistje met eetstokjes  

“Hoewel ik er nog nooit geweest ben, 
spreekt Azië me erg aan: ik vind het 
fascinerend hoe je op één aardbol zulke 
heel verschillende culturen kunt heb-
ben. En het Aziatische eten is natuur-
lijk ook belachelijk lekker. Nummertje 
61 bij onze plaatselijke Chinees, ‘gelakte 
pekingeend in flensje’ … grandioos. 
Deze stokjes heeft mijn vriend voor me 
meegenomen van een reis naar Vietnam 
met zijn ouders. Op kot doe ik niets 
anders dan wokken, dus ik gebruik ze 
vaak. En zonder al te veel gemors: een 
vriend van me die uit China komt heeft 
me de kneepjes geleerd (lacht).”

TEKST: Reiner Van Hove | FOTO’S: Rob Stevens

Ligging
Justus Lipsiusstraat  

Prijs / opp.
400 euro / 25 m²

Vrouw des 
kamers
Amber De Leener, 
derde bachelor poli-
tieke wetenschappen 
en sociologie

Plus
“We hebben een 
grote keuken, met 
een terrasje: ideaal 
om een feestje te ge-
ven, samen te koken, 
gezelschapsspelletjes 
te spelen …”

Minus
“Mijn kamer ligt 
op het gelijkvloers, 
aan de straatkant. 
Ik heb soms de indruk 
dat er hier ’s nachts 
streetraces gehouden 
worden.”

    Is jouw kot ook een inkijkje waard? 
Laat het ons weten via 
nieuws@kuleuven.be

01/ 

02/ 

04/ 

03/ 

CULTUURBLOGGER AMBER DE LEENER, ALTIJD IN DE BUURT VAN EEN PODIUM

   De blogbijdragen van Amber 
zijn te lezen op www.clubkultuur.be 
 
Wie aan KU Leuven in Leuven, 
UC Leuven-Limburg of LUCA Campus 
Lemmens studeert, kan met de 
Cultuurkaart (20 euro) naar elk 
UUR KULTUUR, krijgt fikse kortingen 
bij Leuvense cultuurhuizen en maakt 
kans op gratis duotickets. 
Info: www.kuleuven.be/cultuurkaart
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SPEED
DATE In 26 vragen naar hoofd en 

hart van Rudi D’Hooge

06/ Aan welk project zou u meteen 
beginnen als geld geen factor 
was? 
“Een groot onderzoeksproject over hoe we 
allemaal in relatieve gezondheid oud kun-
nen worden.”

07/ Welk goed voornemen kan u 
maar niet volhouden?
“Gezonder leven. Ik leid een zittend bestaan 
– terwijl ik weet dat bewegen goed is voor 
de hersenen.”

08/ Wat is uw beste eigenschap?
“Mijn gevoel voor humor, denk ik, hoe-
wel niet al mijn grapjes even geslaagd 
zijn (lacht).”

09/ Waaraan hebt u een hekel?
“Aan mensen zónder humor, en aan zelfin-
genomenheid.”

10/ Wat is uw grootste angst?
“De achteruitgang van de biodiversiteit, 
zelfs tot een mogelijke ecologische collaps 
toe. En de impact daarvan op onze levens-
kwaliteit en die van de volgende generaties.” 

11/ Wat is uw meest onhebbelijke 
karaktertrek?
“Mijn vrouw zegt dat ik te weinig geduld 
heb met andere mensen – terwijl ikzelf vind 
dat ik net te veel geduld heb met mensen die 

het niet verdienen. En ik denk stiekem dat 
ik het beter weet, omdat het vaak zo is … 
En vele mensen zijn onredelijk, terwijl ik-
zelf net heel redelijk ben … (lacht)”

12/ Welk voorwerp zou u redden als 
uw huis in brand stond? 
“Mijn boeken, platen en cd’s, mijn beste 
flessen wijn – en wellicht mijn collectie 
miniatuurautootjes, als ik me zou herinne-
ren waar die opgeborgen zitten.”

13/ Hebt u een ‘guilty pleasure’?
“Stiekem een veel te dure fles wijn kopen …”

14/ Wat is de ergste job die u ooit 
hebt gedaan? 
“Ik ben jaren kelner geweest, maar dat vond 
ik wel fijn. Onverkochte tijdschriften op 
stapeltjes sorteren in een distributiebedrijf 
daarentegen was werkelijk hersendodend.”

15/ Wat is de belangrijkste les die 
het leven u heeft geleerd?
“Dat je mensen op tijd moet laten weten 
hoeveel ze voor je betekenen.” 

16/ Wat was het meest pakkende 
moment van uw loopbaan tot 
dusver?
“Oud-studenten die me zeggen dat de pas-
sie voor het hersenonderzoek op hen is 
overgesprongen, dat doet me wel wat.”

17/ Hebt u een hobby?
“Ik sta graag in de keuken – ik kan ervan ge-
nieten een eigen twist te geven aan een klas-
siek recept, of voor twintig man te koken.”

18/ Van welke gewoonte zou u af 
willen?
“Ik maak mijn zinnen vaak niet af, gewoon 
omdat ik dan al aan wat anders aan het 
denken ben. Mijn gezinsleden en studen-
ten storen zich eraan, dus misschien moet 
ik het toch afleren.”

19/ Wat zit er in uw cd-speler? 

Professor Rudi D’Hooge (54) is hoofd van het Laboratorium voor 
Biologische Psychologie. TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

01/ Wat wilde u ‘later’ worden?
“Autopiloot. Later raakte ik erg geïnteres-
seerd in biologie, vooral ornithologie. Ik 
ging, gewapend met een veldgids, met mijn 
vader op pad om vogels te spotten.” 

02/ Zou u vandaag dezelfde 
studiekeuze maken?
“Ik studeerde psychologie en vervolgens 
ook biologie – eerst om etholoog te worden 
maar uiteindelijk koos ik voor biotechno-
logie – en ik maakte twee doctoraten. Nu 
onderzoek ik leerprocessen en geheugen 
bij knaagdieren, en wat er zoal kan mislo-
pen in de hersenen. Minder van gedachten 
veranderen tijdens mijn studie was beter 
geweest, want hersenonderzoek is sowieso 
mijn ding.”

03/ Wat weten uw studenten niet 
van u? 
“Studenten denken soms dat alle proffen 
voorbeeldige leerlingen waren, maar dat 
was ik zeker niet. Ik was ook nogal een wijs-
neus. Zo heb ik de leraar biologie eens ver-
beterd toen hij een blauwvoetrotspelikaan 
een jan-van-gent noemde. Gelukkig vatte 
hij het sportief op (lacht).”

04/ Hebt u een motto?
“Ik probeer mijn studenten af en toe een 
levensles mee te geven. Dat je moet probe-
ren met zoveel mogelijk dingen te lachen, 
bijvoorbeeld. En dat doorzetten de belang-
rijkste factor is voor succes.” 

05/ Welk boek ligt er op uw 
nachtkastje?
“Ik lees elke avond minstens nog een uur in 
bed. Doctor Faustus van Thomas Mann ligt 
al even te wachten. Ik heb net Fear van Bob 
Woodward uit, over de waanzin in het Wit-
te  Huis. Het heeft soms iets komisch, maar 
ik ben er toch niet vrolijk van geworden. 
En onlangs heb ik ook, uit pure nostalgie, 
wat gegrasduind in Eten op zijn Vlaams, 
de culinaire krantencursiefjes van Louis 
Paul Boon.”

“De nieuwste van Wolfgang Muthspiel, een 
Oostenrijkse jazzgitarist. Ouder werk van 
Miles Davis, en enkele herontdekte opna-
mes van pianist Bill Evans. Schitterend!”

20/ Wat is het dichtste dat u ooit bij 
de dood geweest bent?
“Vorig jaar heb ik huidkanker gehad, maar 
gelukkig is dat goed afgelopen.”

21/ Wat houdt u wakker ’s nachts?
“Professionele zorgen. Als wetenschappers 
zijn we soms te veel bezig met elkaar te be-
concurreren in plaats van samen te werken.” 

22/ Wanneer bent u het bangst 
geweest?
“Bij de geboorte van mijn dochter – dat was 
even spannend. En een tijd geleden is mijn 
zoon op zijn fiets door de voorruit van een 
auto gevlogen – gelukkig is dat als bij won-
der goed afgelopen.”

23/ Wat was uw meest recente 
vakantiebestemming?
“De Pyreneeën. We vertrekken meestal 
zonder veel voorbereiding en zien wel waar 
we uitkomen.”

24/ Wat zou u graag beter kunnen?
“Grappig en begeesterend les geven. Mijn 
lessen zijn soms boeiend, zegt men. Soms 
wat zagerig, vrees ik … Daarnaast zou ik ook 
graag een instrument bespelen. Als ik nu 
eens heel mooi zou kunnen zingen, zouden 
mijn lessen daar boeiender van worden?”

25/ Is er iets waar u al lang van 
droomt om te doen?
“Een boerderij houden met veel dieren, 
of een dierentuin. Of een wijndomeintje 
of een restaurant uitbaten … Hoewel dat 
wellicht allemaal idyllischer lijkt dan het is.”

26/ Wat zullen we over vijftig jaar 
onbegrijpelijk vinden?
“Dat we zoveel troep hebben achter-
gelaten …”  
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Rudi D’Hooge:
“Ik maak mijn zinnen 
vaak niet af, gewoon 

omdat ik dan al aan wat 
anders aan het denken 
ben. Misschien moet ik 

dat toch afleren.”

“ Ik geef graag 
een eigen twist 
aan een 
klassiek recept”

Op school was ik 
n ogal een wijsneus. 
Ik heb de leraar 
biologie eens verbeterd 
toen hij een blauwvoet
rotspelikaan een 
janvangent noemde.
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Newsfeeds met een bijsmaakje
VERNAUWEN SOCIALE MEDIA ONS WERELDBEELD?

Gebruiksaanwijzing 
voor de hedendaagse mens

MODERNE  
TIJDEN 

Als we door Facebook of Twitter scrollen krijgen we heel wat nieuwtjes op ons bord. Sommige licht verteer-
baar, andere met een saus van sensatie, om de leeshonger te wekken. Hoe bepalen sociale media onze kijk op 
de actualiteit? En Zuckerberg als nieuwsanker, is dat wel een goed idee? TEKST: Pieter-Jan Borgelioen | ILLUSTRATIE: Gudrun Makelberge

Conclusie:

Ondervoed wereldbeeld? 
Zet meerdere nieuwskanalen 
op je menu.

Wat met de toekomst? “Ik merk dat nieuws-
media stilaan minder afhankelijk willen worden 
van sociale media”, zegt Opgenhaffen. “Ze willen 
meer controle over hun nieuws en zetten in op 
hun eigen websites en apps. Facebook wil trou-
wens zelf minder inzetten op nieuws, omdat het 
qua snelheid niet kan concurreren met Twitter 
en meer aandacht wil geven aan het sociale as-
pect van zijn platform. Maar nieuws op sociale 
media zal hoe dan ook blijven bestaan. Zelf hoop 
ik dat platformen hun algoritmen minder com-
mercieel maken, of er toch opener over worden. 
Dat zou al heel wat zijn.”

“S tv-zender, al wordt het vaak wat spectaculairder 
verpakt om het aantal clicks te verhogen. Bij-
voorbeeld door een opvallende foto, emoji’s of 
een triggerend tekstje toe te voegen. Je kan dat 
jammer of kinderachtig vinden, maar die plat-
formen werken nu eenmaal zo. Mediakanalen 
moeten mee als ze willen dat hun inhoud wordt 
opgemerkt.”

“Het is geen toeval 
dat media de laatste tijd 
vaak polariserende be-
richten posten, die voor- 
of tegenstand oproe-
pen”, zegt Opgenhaffen. 
“Facebook heeft onlangs 
zijn algoritme aangepast 
en geeft meer aandacht 

aan posts die reacties uit-
lokken. Bij een informatief 

artikel over de gele hesjes zet-
ten media dus de boventitel: 

‘Begrijp jij de woede van de be-
togers?’ En we 

Professor journalistiek 
Michaël Opgenhaffen:

Facebook geeft meer 
aandacht aan posts die 
reacties uitlokken. Dus 
zetten media boven een 

artikel over de gele hesjes: 
‘Begrijp jij hun woede?’

zien meer artikels met extreme meningen over 
maatschappelijke thema’s zoals migratie of het 
klimaat. Ook dat heeft gevolgen voor onze per-
ceptie: je zou gaan geloven dat iedereen in extre-
men denkt, terwijl de meerderheid er eigenlijk 
gematigde meningen op nahoudt.”  

We krijgen ook nieuws op maat, gebaseerd op 
onze interesses en klikgedrag. Een meerwaarde? 
“Het heeft zijn voordelen. Als onderzoeker in de 
journalistiek krijg ik veel artikels over de wer-
king van media te zien. Die vind ik interessant en 
ik kan me nog meer specialiseren in mijn vakge-
bied. Maar je mist ook veel. Een Trumpsuppor-

ter zal niet snel een kritisch artikel over ‘the 
wall’ aantreffen en wie enkel sportnieuws 
leest, leert niks over politiek of economie. 
Het gevaar bestaat dat iedereen in zijn ei-
gen bubbel gaat leven. Dat heb je niet als 
je ook andere nieuwsbronnen raadpleegt. 

Maar wie zijn nieuws enkel van sociale me-
dia haalt, krijgt een vertekend wereldbeeld en 

een beperkte kijk op de actualiteit.”
  

Trending? 
Geven sociale media ons niet net een brédere 
kijk op de wereld? “Ze signaleren natuurlijk ook 
nieuws. De trending topics op Twitter tonen bij-
voorbeeld wat leeft bij zijn gebruikers. Je leest 
er over een aanslag of over de Oscaruitreiking, 
nog vóór media erover berichten. Maar nog 
eens: je mag niet louter op één medium ver-
trouwen. Een onderwerp wordt ‘trending’ als er 
op korte tijd veel tweets zijn, als er een duide-
lijke piek is in de activiteit. Belangrijke onder-
werpen waar geregeld over wordt bericht maar 
die nooit ‘viraal gaan’, komen er niet in terecht. 
Volgens Twitter kan de hongersnood in Soma-
lië minder nieuwswaardig zijn dan een pikante 
foto van Paris Hilton. Je blijft dus maar beter 
kritisch (lacht).”

 IN BEELD 

Menig student is knock-out na het 
blokken en gooit de handdoek in de 
ring nog voor ie aan sport kan dénken. 
Wie toch trouw wilde blijven aan de da-
gelijkse portie beweging, kon tijdens 
de blok- en examenperiode terecht 
aan het Universitair Sportcentrum. 
Onder de noemer ‘Bloksport’ werden 
er tal van sportsessies georganiseerd: 
aerobics, yoga of zumba, maar ook en-
kele vechtsporten. Wij waren getuige 
van een uurtje ‘boxing fit’ in de indoor 
atletiekhal, waar studenten zich Mike 
Tyson waanden, en naast kracht- en 
conditieoefeningen ook bokstechnie-
ken aangeleerd kregen. Of die kennis 
ook nuttig bleek tijdens examens, is 
niet bekend, maar als u een prof met 
een blauw oog ziet, weet u: die had be-
ter een yogastudent gebuisd.

Blok-out
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ociale media hebben een ver-
schuiving teweeggebracht in 
het nieuwslandschap”, zegt 

professor journalistiek Michaël Opgenhaffen. 
“Journalisten zijn altijd gewoon geweest het 
belangrijkste nieuws te selecteren voor hun pu-
bliek, maar bij Facebook en Twitter 
werkt het zo niet. Daar bepalen 
algoritmen welk nieuws je te zien 
krijgt, en er wordt rekening gehou-
den met feedback van het publiek. 
Wat daar scoort, kan weleens verschillen 
van wat journalisten belangrijk vinden.”

“Algoritmen selecteren berichten 
uit een brij van informatie. Handig, 
want je kan onmogelijk álle posts van je 
Facebook- of Twittervrienden verwerken, 
laat staan alle nieuwsberichten. Alleen werken 
algoritmen volgens een commerciële logica, 
en daar wringt het schoentje. Daarom krijgen 
we ook zoveel sensationele of bizarre berich-
ten te zien. Breaking News, celebritynieuws of 
gekke filmpjes trekken de aandacht. Ze spre-
ken een breed publiek aan en leveren clicks 
en advertentie-inkomsten op, meer dan 
een diepgaand stuk over de klimaatpro-
blematiek. Sociale media als Facebook 
versterken dat effect: winstgevende be-
richten worden gepusht, terwijl andere 
verstopt worden.”

Nieuwsbubbel 
Dat heeft ook ge-
volgen voor onze 
nieuwsperceptie, zegt 
Opgenhaffen. “Door al die sensa-
tionele berichten ga je denken dat media énkel 
nog sensatie brengen, wat natuurlijk onzin is. 
Er is wel degelijk plaats voor kwaliteitsnieuws 
op de socialemediakanalen van een krant of  
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