
ven terugspoelen naar 2012. 
Een archeologisch team on-
der leiding van Harco Wil-

lems doet opgravingen in Dayr al-Barsha, 
een Egyptische dodenstad. In een graf-
tombe uit circa 2040 voor Christus sto-
ten ze onverwachts op een bijzondere 
ontdekking …

“Archeologen hadden de tombe al in 
1915 onderzocht, maar hadden de graaf-
werken stopgezet nadat ze er moderne 
spullen in hadden aangetroffen, achterge-
laten door plunderaars”, vertelt professor 
Willems. “Wij besloten de tombe opnieuw 
te onderzoeken, om de architectuur en 
eventuele intacte inhoud te documente-
ren. Tot onze grote verbazing ontdekten 
we dat een groot deel van de grafuitrus-
ting nog op zijn plaats stond, waaronder 
de sarcofaagbodem. De plunderaars had-
den die waarschijnlijk over het hoofd ge-

zien omdat al het houtwerk van de kist zo 
verweerd was dat het in stukken verspreid 
lag over de grafbodem. Als je het hout aan-
raakte, verpulverde het bijna.” 

“Of we meteen enthousiast waren op dat 
moment? Niet echt, nee. Het vergde nog 
jaren van conservatie en onderzoek om 
erachter te komen dat de kistbodem gede-
coreerd was met een Book of Two Ways of 
Tweewegenboek.” 

Dame met aanzien 
Wat is een Tweewegenboek precies en 
wat maakt deze vondst zo bijzonder? “De 
oude Egyptenaren geloofden dat de wereld 
omringd was door een universum bevolkt 
door goden en dat de doden daarin terecht 
kwamen”, vertelt Willems. “De teksten op 
sarcofagen gaan precies over dat thema. 
Soms vormen ze een heus ‘boek’, geïllus-
treerd met tekeningen en kaarten. Dat 

komt alleen in Dayr al-Barsha voor. Zo’n 
boek bevat onder meer een tekening van 
twee kronkelige lijnen, een zwarte en een 
blauwe. Onderzoekers interpreteerden die 
krommes als twee routes door de onder-
wereld en begonnen te spreken over Twee-
wegenboeken. Overledenen die de routes 
volgden, zouden zich kunnen verzekeren 
van een gelukkig hiernamaals.” 
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“WE MOGEN ONSZELF WAT 
MEER ALS LABO GEBRUIKEN”

Duurzaamheidsrapport schetst  
stand van zaken en ambities 

2

IN DE BAN  
VAN DE BOOMRING

Onderzoeker Valerie Trouet leest 
wat bomen zeggen over het klimaat

10

HET WIELRENNEN ÉN DE CEO’S 
VAN DE TOEKOMST

De ondernemende spirit op 
Campus Antwerpen – Carolus

8

Sommigen zien er een landkaart in van het oud-Egyptische dodenrijk, anderen hou-
den het op een bloemlezing over de godenwereld. Feit is dat de eerste ontdekking in 
honderd jaar van een zogeheten ‘Tweewegenboek’, door egyptoloog Harco Willems en 
zijn team, veel stof doet opwaaien. Samen met de archeologieprofessor graven we in 
het verleden. Dirk Blijweert 

BLOEMLEZING OVER REIS DOOR ONDERWERELD GEVONDEN OP BODEM SARCOFAAG

E

4

ZONNEGODEN
Leuvens team wint

World Solar Challenge

Van de Chileense dictator 
Augusto Pinochet tot de 
tribunalen over de gruwe-
len in Joegoslavië, Congo en 
Guantanamo Bay: Philippe 
Sands pleitte in talloze 
rechtszaken over genocide 
en misdaden tegen de men-
selijkheid.  Maar hij is ook 
bekend als auteur. In zijn 
bekroonde bestseller East 
West Street verweeft hij het 
verhaal van zijn grootvader 
met de ontwikkeling van de 
internationale rechtspraak 
tijdens de Neurenberg-pro-
cessen tegen kopstukken 
van nazi-Duitsland. 

Sands sprak onder meer 
met de zonen van twee 
hooggeplaatste nazi’s, en 

schetst een opvallend ge-
nuanceerd beeld: “Wie kan 
met absolute zekerheid zeg-
gen dat hij andere keuzes 
had gemaakt? Niemand.” 

Dat betekent niet dat we 
ook begrip moeten hebben 
voor wereldleiders die van-
daag morrelen aan de inter-
nationale orde die na 1945 
is ontstaan, aldus Sands. 
“Dat is waar Make America 
Great Again echt over gaat, 
net als de brexit: leiders die 
een systeem willen wegwer-
ken dat ze te beperkend vin-
den. De vraag is nu of dat 
systeem sterk genoeg is om 
hun pogingen tot ontman-
teling te weerstaan.”

Lees meer op P.06

“Is het systeem 
bestand tegen 
de sloop?”

Tik oké?
Is de pedagogische tik een 
noodzakelijk kwaad 
of een contradic-
tio in terminis? 
“Opvoeden met 
behulp van fysiek 
geweld is nooit 
een goed idee”, zegt 
professor gezins-
pedagogiek Karla 
Van Leeuwen. “Als 
je je peuter duidelijk 
wil maken waarom 
hij andere kindjes 

“We zijn allemaal wereldburgers, en de tijd zal komen 
dat we een wereldpaspoort hebben.” Met die boodschap 
komt de Frans-Britse mensenrechtenadvocaat Philippe 
Sands op 8 november naar Leuven om een eredoctoraat 
in ontvangst te nemen.

Lees meer op P.20

Lees verder op P.13:

Sommigen lezen de 
afbeeldingen en de 

teksten serieel, in de 
hoop er een verhaal 

in te ontdekken. 
Maar dan loop je vast.

Egyptologen 
graven zeldzaam

‘Tweewegenboek’ op

geen pijn mag doen, ga je toch 
zelf geen tik uitdelen?”
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‘WRINGEN’, DAT WOORD 
VAT MIJN LOOPBAAN 

WEL SAMEN
Kinderpsychiater  

Peter Adriaenssens
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Sporteconoom doet aanbevelingen voor het wielrennen van de toekomst.          Lees meer op P.10
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Wat het geheime ingrediënt is? 
Misschien houd ik dat achter tot na Tokio. 
Als ik dat nu ga vertellen, weten alle 
concurrenten het, en dit jaar is dat echt 
niet de bedoeling ...

Inspanningsfysioloog Peter Hespel was met wetenschappelijke begeleiding 
vanuit de Bakala Academy nauw betrokken bij het eerste WK-brons van de 
Belgian Tornado’s op de 4x400 meter. “Ik heb al uren, dagen langs de piste 
gestaan om te begrijpen wat de atleet in kwestie nodig heeft. En dan pas kan 
je de vertaling maken van de wetenschap.” 
(ROB-tv, 07/10/2019)

Neutraal is te gemakkelijk. Het is bijna 
schouderophalen. Er spreekt te weinig 
betrokkenheid uit.

De houding van de Vlaming tegenover psychische problemen is 
de voorbije vijf jaar weinig veranderd: een op de drie out zich als positief en be-
gripvol, de meerderheid blijft neutraal. En dat betreurt professor Inez Germeys 
van het Centrum voor Contextuele Psychiatrie, die de resultaten van dit opvolg-
onderzoek naar het stigma rond psychische problemen analyseerde. 
“Wie depressief is, angstklachten heeft of aan een andere psychische klacht lijdt, 
heeft de neiging om op zichzelf terug te plooien, en raakt daardoor in een isole-
ment. Er zijn andere mensen voor nodig om dat isolement te doorbreken.”
(De Standaard, 10/10/2019)

We nemen niet meer de moeite om 
contacten te onderhouden waarvan we 
niet meteen het nut inzien. Maar het zijn 
net die mensen – tantes, ooms, neven, 
nichten, buren, jeugdkameraden – die 

capaciteiten hebben die we zelf niet hebben.

Onze vriendenbubbel bestaat vandaag vooral uit mensen die erg op ons lijken. 
Maar daardoor zijn we veel nuttige contacten kwijtgeraakt en moeten we steeds 
vaker op zoek naar betaalde hulp, stelt klinisch psychologe Nady Van Broeck 
vast. “Als je nooit naar familiefeesten ging omdat je die te saai vond, dan kun je 
natuurlijk later ook niet bij je tante aankloppen om te kijken hoe zij haar keuken 
heeft georganiseerd.”
(De Standaard Weekblad, 05/10/2019)

“ Klimaat
wetenschap 
is heus niet 
altijd een 
bad news 
show”

LESSEN VOOR DE 21STE EEUW: 
TOPONDERZOEKER VALERIE TROUET

Via innovatieve studies van jaarringen in bomen legt 
Valerie Trouet, professor aan de Universiteit van Arizona, 
nooit eerder vergaarde kennis over klimaatveranderingen 
bloot. “Magisch”, vindt ze het. “Tijdens mijn lezing in Leu-
ven wil ik dat gevoel van opwinding doorgeven en toelich-
ten hoe we een totale planetaire catastrofe wel degelijk nog 
kunnen afwenden.”

TEKST: Katrien Steyaert | BEELD: Shutterstock

óór de bomen waren er muizen. “Mijn 
vader bracht die mee naar huis. Hij was 
kankeronderzoeker en bracht mij en mijn 

twee oudere zussen van jongs af met wetenschap in 
aanraking”, vertelt Valerie Trouet (45) aan de telefoon 
vanuit Tucson. Ze woont er al negen jaar en excuseert 
zich ervoor dat ze nu en dan naar goed Nederlands 
moet zoeken. 

“Na mijn middelbaar koos ik niet voor een medi-
sche studie, maar voor bio-ingenieur omdat ik liever de 
oorzaak van problemen aanpak dan de gevolgen ervan. 
Bovendien apprecieerde ik het erg dat we in onze op-
leiding zo veel wiskunde en statistiek kregen – dat heb 
ik vóór op mijn collega-geografen of -biologen – en dat 
we leerden om niet bang te zijn voor nieuwe methodes. 
Een doctoraat in Leuven legde de verdere basis voor 
mijn carrière. Het ging om de studie van jaarringen in 
tropisch hout. Met dat soort ringanalyse ben ik sinds-
dien niet meer gestopt. Iedereen heeft als kind weleens 
naar boomringen gekeken, maar weinigen weten wat 
voor fascinerends je er allemaal mee kunt ontdekken.”

Tien jaar geleden publiceerde het topblad Science 
bijvoorbeeld Trouets bevinding dat een tijdelijke op-
warming tussen de 11de en 14de eeuw veroorzaakt 
werd door abnormaal grote drukverschillen. Die fac-
tor speelt nu niet, en dus is een belangrijk argument 
van klimaatsceptici gekelderd: dat die warme mid-
deleeuwen bewijzen dat ook de huidige opwarming 
natuurlijk is. In 2015 prijkte haar werk in een ande-
re toppublicatie, Nature Climate Change, en zelfs 
in The New York Times, want ze had ontdekt dat de 
sneeuwlaag in de Californische Sierra Nevada dat jaar 
haar laagste peil in 500 jaar had bereikt: een belangrij-
ke wake-upcall.

 
Niet zelf uitbarsten
Op dit moment zit ze in het laatste stadium van een 
groot onderzoek naar de straalstroom, de sterke wind 
die op tien kilometer hoogte van west naar oost blaast 
en ons klimaat beïnvloedt. “Er is veel onzekerheid over 

 

Het interfacultair 
college ‘Lessen 
voor de 21ste eeuw’ 
biedt belang-
stellenden de 
mogelijkheid mee 
na te denken over 
de grote vragen 
aan het begin van 
de 21ste eeuw. Van-
uit verschillende 
wetenschappelijke 
disciplines wordt 
in dertien lessen 
toekomstgericht 
gereflecteerd over 
mens, maatschap-
pij en wetenschap. 
Valerie Trouet 
geeft op maandag 
4 november de 
openingslezing 
‘Klimaatverande-
ring in de context 
van de laatste 
1000 jaar: wat 
we weten vanuit 
dendrochrono-
logie’. 
Deelname aan de 
lessen is gratis, 
inschrijven ver-
plicht. Programma 
en inschrijvingen: 
www.hiw.kuleu-
ven.be/lessen

V
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hoe de straalstroom in de toekomst zal 
reageren op de door mensen veroor
zaakte opwarming en het buitenpro
portioneel snel smelten van de noorde
lijke ijskappen. Straalstroommetingen, 
10.000 meter boven het aardoppervlak, 
kunnen we nog maar uitvoeren sinds de 
jaren 50, maar dankzij onze jaarring
analyse hebben we nu data die 300 jaar 
teruggaan. En dat door de variatie in 
dichtheid van hout te bestuderen. Hoe 
hoger de temperatuur in de zomer in 
een gegeven jaar, hoe dichter het hout. 
We analyseren op individueel boom
celniveau en linken dat aan een groots 
fenomeen als de straalstroom. Daarin 
pionieren we.”

Enthousiast gaat ze verder over al ge
publiceerde resultaten. “In de afgelopen 
drie eeuwen is de straalstroom over de 
NoordAtlantische Oceaan alsmaar 
meer gaan meanderen. Hij neemt nu 
vaker extreem noordelijke of zuidelijke 
posities in, die dan bijvoorbeeld hitte
golven en overstromingen veroorzaken, 
en dat is zonder voorgaande. De ontwer
pers van voorspellende klimaatmodel
len maken alvast dankbaar gebruik van 
onze data. Als we het verleden van ons 
klimaat beter begrijpen, kunnen we ons 
beter aanpassen in de toekomst.”

“In een andere, vorig jaar gepubliceer
de paper reconstrueerden we de veran
deringen in de atmosferische grens van 
de tropen, de breedtegraad waarop die 
grens ligt. De positie ervan beïnvloed
de de afgelopen eeuwen neerslagpatro
nen en de vorming van droogtegebie
den. Dankzij onze jaarringen konden 
we dat proces tot 800 jaar terug in kaart 
brengen en zagen we dat na grote vul
kaanuitbarstingen de tropen als het ware 
samentrekken. Zogenaamde geo-engi-
neers, die geloven dat we artificieel moe
ten ingrijpen in ons klimaat, willen zul
ke uitbarstingen nabootsen door grote 
wolken sulfaat de atmosfeer in te spu
wen. Onze resultaten bewijzen nu dat 
dat ontzettend gevaarlijk is omdat je 
dan niet alleen speelt met de tem
peratuur, maar ook met neer
slagpatronen.”

Point of no return?
Wat dan wel een goed idee is? “Carbon 
capture and storage, kortweg CCS”, zegt 
ze. “Emissies terugdringen gaat te traag, 
dus moeten we op grote schaal CO2 uit de 
atmosfeer capteren en opslaan. Herbe
bossing is een belangrijke manier om dat 
te doen. Bomen houden goed koolstof 
vast, maar ze massaal aanplanten volstaat 
niet. Eén bosbrand of droogte is genoeg 
om de schadelijke CO2 opnieuw vrij te 
geven. Dat gebeurt ook als een boom zijn 
gewone levensloop voltooid heeft, dus 
moeten we nadenken over duurzaam 
houtgebruik. Kijk naar de historische ge
bouwen in Antwerpen en Brugge. In vele 
daarvan zit al 500 jaar hout opgeslagen, 
waardoor we dus 500 jaar langer koolstof 
uit de atmosfeer houden.”

“Er zijn ook artificiële CCSmethodes, 
maar de toepassing blijft beperkt, want 
is peperduur. Het is onbegrijpelijk en 
zelfs beangstigend dat onze overheden 
er niet meer in investeren, want uit het 
Parijs akkoord van 2015 blijkt dat ze hun 
doel om onder de 1,5 graad opwarming 
te blijven niet halen zonder de groot
schalige ontwikkeling en implementatie 
van CCS.”

Ze zucht. “Het is ironisch: nooit eer
der stonden we in de wetenschap zo ver 
en hadden we zo’n goed zicht op wat er 
met ons klimaat gebeurt en nooit eer
der werd daar zo weinig naar gehan
deld. Nee, men ontkent liever de objec
tieve vooruitgang of beweert zelfs totaal 
antiwetenschappelijk dat de klimaat
problemen er niet zijn. Vooral in de VS 
bestaat zoveel desinteresse en wantrou
wen tegenover research. Ik praat nu al 
met mijn partner en stiefdochter over 
wat we zullen doen als 
Trump herverko
zen wordt.”

Ook defaitisten die hun gebrek aan 
daadkracht verklaren door het feit dat 
alles sowieso om zeep gaat, begrijpt 
Trouet totaal niet. “Het verschil tussen 
1,5 en 5 graden opwarming is immens 
en daar hebben we nog ongelooflijk 

Iedereen 
heeft als kind 
weleens naar 
boomringen 
gekeken, maar 
weinigen 
weten wat voor 
fascinerends je 
er allemaal mee 
kunt ontdekken.

Valerie Trouet:

Het verschil tussen 
1,5 en 5 graden 
opwarming is 
immens en daar 
hebben we nog 
ongelooflijk 
veel vat op. Ja, je 
luxeleventje met 
drie Ryanair-
vluchten en één 
skivakantie per 
jaar is onhoudbaar, 
maar het hoeft 
niet tot een totale 
catastrofe te 
komen.
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veel vat op. Ja, je luxeleventje met drie 
Ryanairvluchten en één skivakantie 
per jaar is onhoudbaar, maar het hoeft 
niet tot een totale catastrofe te komen.”

Is het fameuze point of no return 
dan nog niet bereikt, dat punt waar
op het klimaat verwoestende en on
controleerbare feedbackeffecten zal 
genereren? Ze aarzelt. “Het is moei
lijk om hierover te praten, maar nee, 
puur wetenschappelijk zijn we daar 
nog niet. Maatschappelijk daarente
gen … Het frustreert mij net zoveel 
als elke andere bewuste burger dat 
er zo weinig urgentie is. Daarbij heb 
ik vooral schrik voor wat mensen el
kaar gaan aandoen, meer dan wat het 
klimaat ons zal aandoen. Daar zal 
je ook als hoogopgeleide Belg niet 
aan ontsnappen.” 

 
Hart onder de riem
Wat Trouet gaande houdt, is de magie 
van de wetenschap. “Dat gevoel van 
excitement als je ongekende resulta
ten boekt: daarvoor doe ik het nog 
altijd. Tijdens mijn lezing in Leuven 
wil ik studenten absoluut die positie
ve vibe meegeven. Ik hoop dat ze uit 
alle disciplines zullen komen, want elk 
vakgebied – van rechten tot genees
kunde – kan bijdragen aan klimaat
oplossingen.” 

Aan haar eigen universiteit ziet ze 
hoe studenten meer en meer vragen 
naar communicatievakken. “Ze zijn 
zich ervan bewust dat hun plek als 
wetenschapper niet in de ivoren toren 
is. Vanuit die overtuiging publiceer 
ik volgende lente zelf een boek voor 
het brede publiek, Tree Story, met tal 
van coole ontdekkingen uit mijn vak
gebied. Studenten zijn ook de drij
vende krachten achter desinvesteren. 
Grote universiteiten zoals Harvard 
en Princeton investeren hun miljar
den niet langer in fossiele brandstof
fen, maar in hernieuwbare energie. 
Mijn universiteit stapte dan weer 

mee in een consortium van instel
lingen met klimaatneutrale am

bities. We moeten ons lot niet 
in de handen van de Trumps 

en Bolsonaro’s van deze we
reld leggen, universiteiten 
moeten zelf een trekkers
rol spelen.”

Dat ze nu aan haar 
alma mater mag komen 
spreken, raakt haar. “Ik 
ben ontzettend vereerd. 
Ik ga de gelegenheid 
aangrijpen om vrou
welijke toehoorders een 
hart onder de riem te ste
ken. Hier in de States wor

den vrouwelijke onderzoe
kers in de STEMdisciplines 

al te vaak in die positie van 
communicator geduwd, terwijl 

wij net zulke goede wetenschap
pers zijn als mannen, vaak zelfs be

tere”, lacht ze. “In Leuven wil ik zoveel 
mogelijk meisjes laten zien dat er op 
het vlak van seksisme veel verandering 
mogelijk is, en dat die misschien zelfs 
makkelijker te bereiken is dan die voor 
ons klimaat.” 
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uurzaamheid ter harte ne-
men is meer dan zonnepa-
nelen plaatsen en het ge-

bruik van drinkbussen stimuleren, steekt 
professor Van Acker van wal. “Dat zijn heel 
zichtbare acties. Maar vele initiatieven ge-
beuren achter de schermen. En doordat ze 
zo verspreid zitten over verschillende facul-
teiten of diensten, is wat we doen meestal 
niet zo bekend.” 

“Het gaat ook om veel meer dan alleen 
CO2-uitstoot verminderen: ook topics als 
gender, armoede, inclusief onderwijs en ge-
zondheid komen aan bod. Kortom: alles wat 

verband houdt met de zeventien duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 
Bij de opmaak van het rapport stonden we 
er zelf verbaasd van hoeveel er al gebeurt. 
Daarom is het goed dat we nu dit overzicht 
hebben, en dat voor onze vier pijlers: onder-
zoek, onderwijs, maatschappelijke dienst-
verlening en interne bedrijfsvoering.”  

Bachelors
Het hoofdstuk over onderwijs lijst oplei-
dingen en vakken rond duurzaamheid op. 
“Daar zien we dat de aandacht voor duur-
zaamheid vooral geconcentreerd is in de 

04

D

Het eerste Duurzaamheidsrapport van de KU Leuven is een 
feit: een uitgebreide stand van zaken in de heel brede zin van het 
woord. Ingenieur Karel Van Acker doceert circulaire economie 
en is voorzitter van de Duurzaamheidsraad. Hij voert het woord 
namens een stuk of zestig collega’s die het rapport maakten: “Met 
dit in handen is duidelijk wat onze volgende stappen moeten zijn.”

TEKST: Ilse Frederickx | CARTOON: Joris Snaet

“ We mogen 
onszelf en 
onze omgeving 
wat meer 
als laboratorium 
gebruiken”

01/ Verantwoord vliegen 
en drinken
“Ik wil niet enkel ‘symbolische da-
den’ stellen: onze ecologische voet-
afdruk moet ook écht naar bene-
den”, stelde vicerector Govers twee 
jaar geleden. De eerste stappen 
zijn gezet, onder andere met een 
vrijwillige CO2-compensatie voor 
vliegtuigreizen: personeelsleden 
die zich in dienstverband verplaat-
sen met het vliegtuig, wordt om een 
bijdrage aan een klimaatfonds ge-
vraagd. “840 personeelsleden heb-
ben het charter ondertekend, onder 
wie een driehonderdtal kredietbe-
heerders”, zegt Govers. “Deelnemen 
doe je voorlopig op vrijwillige basis, 
maar er is stilaan genoeg draagvlak 
om het algemeen in te voeren. Dat 
hebben we afgetoetst bij de facul-
teitsraden.” 

“Duurzaamheid is vooral een 
kwestie van doen. Ook studenten 
kunnen hun steentje bijdragen, bij-
voorbeeld door over te schakelen 
van flessen- naar kraantjeswater. 

Met de campagne Tap it Up, oor-
spronkelijk het initiatief van studen-
te Leen Van Houdt, hebben we her 
en der waterkraantjes geïnstalleerd 
en gratis drinkbussen uitgedeeld. 
Wie overschakelt op kraantjeswa-
ter, reduceert zijn CO2-uitstoot met 
minstens 150 kilogram per jaar. Dat 
komt overeen met een verplaatsing 
van duizend kilometer met de auto.”

02/Duurzaamheid in 
kaart
Rond deze tijd verschijnt het eer-
ste Duurzaamheidsrapport van de 
KU Leuven (zie artikel hiernaast). 
“Het kijkt verder dan enkel de 

CO2-uitstoot: het geeft een beeld 
van hoe we werken aan de duur-
zame ontwikkelingsdoelen van de 
VN, zowel in onze interne werking 
als in ons onderwijs en onderzoek. 
Het is de eerste keer dat we dat in 
kaart brengen en daar zijn heel wat 
mensen bij betrokken. We hebben 
verschillende diensten bevraagd, je 
merkt dat mensen erover gaan na-
denken. Het is een zelfversterkend 
proces en dat is ook nodig, want er 
is uiteraard nog heel wat werk aan 
de winkel. Om een voorbeeld te 
noemen: we zouden graag MOOC’s 
(massive open online courses) over 
duurzaamheid lanceren.”

03/ Wetenschappers op 
twee stoelen
De Groep Wetenschap & Technolo-
gie herbergt de vijf faculteiten waar 
exacte wetenschappers, architecten, 
industrieel, burgerlijk en bio-inge-
nieurs worden gevormd, en telt 
veertien onderzoeksdepartemen-
ten. “Samen vormen ze een geoliede 
machine die goed draait. Dat bete-
kent niet dat alles bij het oude blijft. 
De grenzen tussen de domeinen 
vervagen: de lijn tussen biologie en 
chemie is bijvoorbeeld niet meer zo 
scherp. De maatschappelijke pro-
blemen van onze tijd zijn ook niet 
meer vanuit één discipline op te los-
sen. Denk aan de mobiliteitsknoop. 
Die moet je multidisciplinair aan-
pakken. Om de interactie tussen 
faculteiten en departementen te 
vergemakkelijken, stellen we nu 
een tiental vacatures rond interdis-
ciplinaire onderzoekstopics open. 
Wie zo’n vacature invult, gaat aan 
de slag bij twee departementen van 
de Groep Wetenschap & Techno-
logie. Een manier van werken die 
we zullen doortrekken, bijvoor-
beeld met groepsbrede projecten in 
het onderwijs.”
 
 
 
 
 
 

 
 

TEKST: Ilse Frederickx | FOTO: Rob Stevens

De maatschappelijke 
problemen van onze 
tijd zijn niet meer 
vanuit één discipline 
op te lossen. Denk aan 
de mobiliteitsknoop.
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heeft haar vruchten afgeworpen”, vertelt 
teamleider Willem-Jan Claes. “We kwa-
men met de snelste en meest performante 
zonnewagen aan de start. Maar dat is nog 
geen garantie dat je de race wint. Het gaat 
immers wel degelijk om een ‘challenge’: je 
neemt het niet alleen op tegen de andere 
teams, je hebt ook te kampen met de wind, 
de woestijn, zandstormen en het alom 
aanwezige risico op ongevallen. Zo is er 
een wagen over kop gegaan en een andere 
vloog tijdens de laatste rit in brand.”

De studenten hebben meer dan een jaar 
dag en nacht gewerkt aan hun BluePoint. 
Ze ontwierpen en bouwden alles zelf, 
van de batterij over het zonnepaneel tot 
de carrosserie. “Je start aan de wedstrijd 
met een volle batterij, maar eenmaal on-
derweg kun je enkel opladen met de zon”, 
aldus Willem-Jan. “Ook onze eigen ‘bat-

Leuvense studenten 
worden wereldkampioen 
met zonnewagen

Het zonnewagenteam van de Faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen 
heeft de Bridgestone World Solar Chal-
lenge in Australië gewonnen. Na een 
hectische race van vijf dagen kwam het 
in Adelaide als eerste over de finish. Het 
is de eerste keer dat een Belgisch team 
wereldkampioen wordt.

GERARD GOVERS
VICERECTOR GROEP WETENSCHAP & 
TECHNOLOGIE, OOK BEVOEGD VOOR 
DUURZAAMHEIDSBELEID

“ Duurzaamheid 
is vooral: doén”

Dit jaar namen 44 teams uit 22 landen 
het tegen elkaar op in Australië. Met een 
zelfgebouwde zonnewagen moesten ze de 
3.021 km van Darwin in het noorden tot 
Adelaide in het zuiden zo snel mogelijk 
zien af te leggen.

Het was al de achtste keer dat een Leu-
vens team van ingenieursstudenten deel-
nam aan de World Solar Challenge. “De 
expertise die al die jaren is opgebouwd 

De acht vicerectoren van team Sels blikken in drie stappen 
terug op de eerste twee jaar, en vooruit naar de toekomst.

In dit nummer komen alvast vier vicerectoren aan het woord, 
hun collega’s  komen in volgend nummer aan de beurt. Lees alle 
interviews nu al op nieuws.kuleuven.be/teamsels2019
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masters. Denk bijvoorbeeld aan het Interdis-
ciplinair College voor Duurzame Ontwik-
keling, een lessenreeks voor hoofdzakelijk 
– maar niet uitsluitend – studenten ingeni-
eurswetenschappen. Of service learning, een 
onderwijsvorm die klassikaal leren com-
bineert met maatschappelijk engagement. 
Ondertussen worden er al vijftien service 
learning-cursussen aangeboden, zoals het vak 
‘Arts voor de Wereld’ waarbij studenten uit 
de derde bachelor geneeskunde zich tijdens 
de zomervakantie inzetten voor kwetsbare 
groepen.” 

“De Duurzaamheidsraad heeft besloten om 
nu ook op bachelorniveau meer aandacht te 
besteden aan duurzaamheid. Dat kan via vak-
ken die raken aan dat thema. Bijvoorbeeld, 
bij een vak als materiaalkunde hoort ook een 
stuk over recyclage. Maar je hebt daarnaast 
expliciete vakken nodig die onze studenten 
de basiskennis over de wereldwijde uitdagin-
gen meegeven.”

Die basiskennis is een aandachtspunt in tij-
den van gepolariseerde debatten en fake news, 
vindt Van Acker. “Onze jonge mensen moe-

ten de huidige problemen erkennen en met 
correcte kennis weten waar we staan. Maar 
tegelijk moeten ze alles in de juiste dimensie 
zien en nadenken over welke oplossingen mo-
gelijk zijn. De vele voorbeelden uit het duur-
zaamheidsrapport geven alvast aan dat er heel 
wat mogelijk is.”

Als ingenieur voegt hij eraan toe: “Dat be-
tekent ook dat het niet alleen van technologi-
sche vernieuwing zal komen. Je kan pleiten 
voor groene IT, die bijvoorbeeld minder ma-
terialen gebruikt. Maar als je weet dat laptops 
na drie jaar boekhoudkundig afgeschreven 
zijn en dus economisch geen waarde meer 
hebben, dan weet je dat ook dat aangepakt 
moet worden. Duurzame oplossingen zijn 
meestal een én-énverhaal, en geen of-ofver-
haal.”

Interdisciplinair
Dezelfde aanpak uit zich niet alleen in het 
onderwijs, maar ook in onderzoek. “Duur-
zaamheid zou een vanzelfsprekend aspect 
van excellent onderzoek moeten zijn. Daarbij 
helpt het dat interdisciplinair werken meer 

Karel Van Acker:

Bij een vak als 
materiaalkunde hoort ook 
een stuk over recyclage. 
Maar daarnaast heb 
je expliciete vakken 
nodig die studenten 
de basiskennis over de 
wereldwijde uitdagingen 
meegeven.

terijen’ moesten we trouwens opgeladen 
zien te houden: we moesten honderd pro-
cent gemotiveerd én geconcentreerd blij-
ven: een detail missen kon meteen worden 
afgestraft.”

Als eerste over de finish komen gaf een 
ongelofelijk gevoel, volgens Willem-Jan 
Claes. Zeker na de nek-aan-nekrace die 
eraan vooraf was gegaan. Het Leuvense 
Agoria Solar Team was met een achter-
stand van amper 2 minuten en 27 secon-
den aan de laatste racedag begonnen en 
wist ongeveer 250 kilometer voor de fi-
nish de eerste plaats te behalen. “We heb-
ben deze keer gefocust op de betrouw-
baarheid en afwerking van de wagen, en 
dat heeft geloond”, zegt Willem-Jan. “Door 
de vele testkilometers die we hebben af-
gelegd, wisten we exact hoever we met de 
BluePoint konden gaan.” 

samenwerken met belanghebbenden uit de 
maatschappij: bijvoorbeeld via Leuven 2030, 
een platform van actoren die streven naar een 
klimaatneutrale stad.”

“We mogen gerust onszelf en onze omge-
ving wat meer als laboratorium gebruiken: 
een mooi voorbeeld is een project dat onder-
zoekt hoe historische gebouwen in Brugge 
meer energie-efficiënt gemaakt kunnen wor-
den.” Van Acker verwijst naar een renova-
tieproject van het woonerf ‘De Schipjes’ in 
Brugge, dat bestaat uit twaalf godshuizen ge-
bouwd in 1908. De woningen energievriende-
lijk maken is niet zo eenvoudig, omdat het om 
historisch erfgoed gaat. De onderzoeksgroep 
Thermische Systeemsimulaties onder leiding 
van professor Lieve Helsen werkte samen met 
ingenieursbureau Boydens Engineering de 
mogelijke scenario’s voor warmtelevering uit. 
Maar ook het sociale aspect is belangrijk bij 
deze proeftuin: de huisjes worden bewoond 
door personen met een beperking en enkele 
senioren. Zij worden begeleid tijdens de reno-
vatie en later ook verder opgevolgd. 

“Het is een voorbeeld van een living lab 
waarbij we verschillende methodes moeten 
uitwerken en uitproberen, in samenspraak 
met de mensen die er gebruik van zullen ma-
ken”, vervolgt Van Acker. “Want het is belang-
rijk te beseffen dat de beste aanpak kan ver-
schillen van groep tot groep. Dat zie ik ook 
in mijn eigen vakgebied: neem nu deelauto’s. 
Daar ligt het anders voor wie in de stad, in de 
rand of op het platteland woont. Nogmaals, 
de duurzame oplossing zal een én-énver-
haal zijn.”

“De universiteit is de plek bij uitstek waar je 
de creativiteit vanuit verschillende disciplines 
kan samenbrengen en waar je kan experimen-
teren met technologische innovaties in com-
binatie met maatschappelijke vernieuwingen 
of innovaties van bestuur en management. 
Wij hebben de samenleving op het vlak van 
duurzaamheid veel te bieden en dat moeten 
we waarmaken.” 

   Lees het Duurzaamheidsrapport op 
www.kuleuven.be/duurzaamheid

bevorderd wordt, zoals nu al gebeurt via de 
interdisciplinaire instituten. Maar het mag 
nog meer stimulansen krijgen, net zoals het 
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ij onze ontmoeting in zijn 
kantoor aan UCL in Lon-
den is Philippe Sands al erg 

enthousiast over het eredoctoraat dat hij 
van de KU Leuven zal ontvangen: “Mag 
ik mijn toga dragen tijdens de ceremo-
nie? Engelsen doffen zich graag op, zoals 
je weet (lacht).”

Zijn hartelijkheid staat in fel contrast 
met de verschrikkingen die zijn carrière 
hebben bepaald. Van de Chileense dic-
tator Augusto Pinochet tot de tribunalen 
over de gruwelen in Joegoslavië, Congo 
en Guantanamo Bay: Sands pleitte in 
talloze rechtszaken over genocide en 
misdaden tegen de menselijkheid. Hij 
heeft massagraven bezocht en sprak met 
slachtoffers en daders van onbeschrijfe-
lijke misdaden. 

Ook zijn eigen familie bleef niet ge-
spaard: tientallen familieleden van Sands 
overleefden de holocaust niet. Dat verlies 
is het startpunt van zijn bekroonde best-
seller East West Street (2016), in het Ne-
derlands vertaald als Galicische wetten, 
waarin hij het verhaal van zijn familie 
verweeft met de ontstaansgeschiedenis 
van het internationaal recht.
 
Graven in het verleden
Sands ontdekte de waarheid over zijn 
familie pas rond 2010, toen hij werd uit-
genodigd om een lezing te geven in de 
Oekraïense stad Lviv. Omdat hij zich 
vaagweg herinnerde dat zijn grootva-
der Leon Buchholz daar geboren was, 
besloot hij de stad te bezoeken. “Ik had 
een heel goede band met mijn grootva-
der. Hij was geen geschoold man, wel een 
buitengewoon mens met veel waardig-
heid, en ik wilde meer over hem te we-
ten komen.”

Op zoek naar antwoorden ontdekt 
Sands dat Lviv niet alleen de stad is 
van zijn grootvader, maar ook die van 
de twee joodse advocaten die mee aan 

de wieg stonden van de internationa-
le rechtspraak: Rafael Lemkin en Her-
sch Lauterpacht. De concepten die zij 
introduceerden, ‘genocide’ en ‘mis-
daden tegen de menselijkheid’, speel-
den een belangrijke rol in de Neuren-
berg-processen tegen kopstukken van 
nazi-Duitsland. In de loop van die pro-
cessen zouden de drie mannen van Lviv 
hun bangste vermoedens bevestigd zien 
over het lot van hun familie: overleven-
den waren er nauwelijks.

Onvolmaakte mensen
Voor zijn onderzoek sprak Sands met 
talrijke getuigen, onder wie de zonen 
van twee hooggeplaatste nazi’s die ver-
antwoordelijk waren voor de dood van 
zijn familieleden: Hans Frank, de gou-
verneur-generaal van Polen die in Neu-
renberg ter dood werd veroordeeld, en 
Otto von Wächter, die zijn straf ontliep. 

Hoe afschuwelijk de gevolgen van hun 
daden ook waren, Sands schetst een op-
vallend genuanceerd beeld van beide 
mannen, en dan vooral van Hans Frank. 
“Hij was meer dan louter een monster. 
Hans Frank deed monsterlijke dingen, 
maar hij kon ook warm, grappig en te-
der zijn. Bovendien ben ik een realist: 
wie kan met absolute zekerheid zeggen 
dat hij andere keuzes had gemaakt in 
Franks situatie? Niemand.” 

“Wat ik nooit had verwacht, was dat 
ik bevriend zou raken met Niklas Frank, 
zijn zoon. Toen ik hem voor het eerst 
ontmoette, was ik doodsbenauwd, maar 
Niklas is de confrontatie met zijn pijn-
lijke verleden heel eerlijk aangegaan. 
Dat maakte indruk op me. Otto’s zoon 
Horst, daarentegen, vindt zijn vader 
nog altijd een geweldige man. (droog:) 
Daar ben ik het niet mee eens. Maar Ni-
klas en Horst zijn allebei slachtoffers: ze 
zijn niet verantwoordelijk voor wat hun 
vaders hebben gedaan, maar ze hebben 
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01/ Digitaal 
experimenteren 
“Recent is naast het Leercentrum 
Agora het vernieuwde Blok E ge-
opend. Daar vind je onder andere 
een collaboratieve leerruimte waar 
studenten en docenten met de laatste 
technologieën kunnen experimente-
ren om zo het onderwijs van de toe-
komst mee uit te bouwen. We willen 
daarbij kijken hoe we digitale toe-
passingen kunnen gebruiken voor 
het onderwijs zelf, maar ook voor de 
evaluatie ervan. Gelet op de schaal 
van de KU Leuven en onze ambities 
rond levenslang leren, is dat nodig. 
Niet dat er per se iets mis is met een 
schoolbord en krijtje, trouwens.”

“Digitalisering is een uitdaging 
voor de humane wetenschappen. 
Waar exacte wetenschappen veel 
met cijfers werken, werken de huma-
ne wetenschappen vooral met tekst. 

Hoe kan je essayvragen digitaal eva-
lueren? Of oude geschriften door 
computers laten lezen? En is het mo-
gelijk om een digitale ijkingstoets op 
te stellen voor toekomstige studen-
ten? We zullen niet voor alles een 
oplossing vinden, maar er zijn zeker 
mogelijkheden.”

“De nieuwe ruimte zal voor stu-
denten toegankelijk zijn, maar we 
willen in het bijzonder het perspec-
tief van de docenten meenemen. Zij 
zijn geen digital natives en hebben 
dus nood aan een ruimte om te oefe-
nen met nieuwe technologieën. Om 
echt een meerwaarde te kunnen bie-
den, moeten we daarbij verder kij-
ken dan enkel gadgets.”

02/ Klankbord voor 
onderzoek
“Vanaf dit academiejaar zal een ex-
terne adviesraad met internationale 
experten per faculteit van de Groep 
Humane Wetenschappen zich bui-

gen over het onderzoeksbeleid. We 
hopen zo te weten te komen of be-
paalde focussen wel juist liggen, en 
of er eventueel nieuwe onderzoeks-
domeinen zijn waar we op moeten 
inhaken. Dit jaar gaan we van start 
met Theologie en Religieweten-
schappen en Sociale Wetenschap-
pen.”

“Eigenlijk organiseren we dus 
een soort klankbord, zodat we ons 
onderzoek niet vanuit een abstract 
kader evalueren, maar het kunnen 
aftoetsen aan de internationale er-
varing van de experten. Let wel: de 
raden brengen enkel een advies uit, 
het is aan de faculteit om te beslissen 
wat daarmee gebeurt.”

03/ Kunst ontmoet 
wetenschap
“Voor al mijn projecten geldt dat 
we vooruit willen, de dingen in be-
weging willen houden. In dat kader 
wil ik zeker nog het BAC Atelier noe-
men, dat dit jaar heropend werd na 
grondige renovatie. Het huist in een 
geklasseerd monument dat nieuw 
leven krijgt dankzij hedendaagse 
kunst. Dat is een mooie metafoor 
voor onze universiteit: een instelling 
met een lange geschiedenis waar vol-
op wordt geïnnoveerd.”

“Studenten en personeel van 
de KU  Leuven en de Associatie 
KU Leuven kunnen in het BAC Ate-
lier een atelierruimte krijgen. Daar-
door ontstaat er interactie: tussen de 
artiesten en het publiek, maar ook 
tussen kunst en wetenschap. In het 
atelier zit nu bijvoorbeeld een on-
derzoekster die experimentele psy-
chologie en kunst combineert om te 
onderzoeken wat er gebeurt als we 
kunst zien. We willen met deze basis 
het BAC Atelier uitbouwen tot een 
plek voor tentoonstellingen over he-
dendaagse kunst, debat en perfor-
mance.”

“Het verband tussen kunst en we-
tenschap was vroeger veel duide-
lijker, kijk maar naar Leonardo da 
Vinci. De wetenschap heeft verbeel-
ding nodig om van de gebaande pa-
den af te stappen, want enkel zo kun 
je tot grote doorbraken komen. Met 
het BAC Atelier willen we de muren 
tussen disciplines in vraag stellen, en 
misschien zelfs afbreken.” 

BART RAYMAEKERS
VICERECTOR GROEP HUMANE 
WETENSCHAPPEN, OOK BEVOEGD VOOR 
CULTUUR-, KUNST- EN ERFGOEDBELEID

“ Kunst en wetenschap? 
Perfecte combinatie” 

De wetenschap heeft 
verbeelding nodig om van 
de gebaande paden af te 
stappen, want enkel zo kun je 
tot grote doorbraken komen.

TEKST: Elisa Nelissen | FOTO: Rob Stevens
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De acht vicerectoren van team Sels 
blikken in drie stappen terug op de 
eerste twee jaar, en vooruit naar de 
toekomst.3

“ Wij versus zij: 
dat is de taal 
van de 
genocide”

MENSENRECHTENADVOCAAT EN EREDOCTOR 
PHILIPPE SANDS 

Als advocaat staat hij tegenover de ergste misdadigers, en hij 
ziet donkere tijden naderen, maar de Frans-Britse bestseller-
auteur Philippe Sands heeft de mensheid nog niet opgegeven. 
“We zijn allemaal wereldburgers, en de tijd zal komen dat we 
een wereldpaspoort hebben.”

TEKST: Katrien Bollen | FOTO: Rob Stevens

B
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er wel een heel moeilijk leven door ge-
had. Ik voel dus empathie voor hen, een 
soort mildheid.” 

Op weg naar de kampen
Driekwart eeuw later ziet Sands een op-
mars van extreemrechts in Europa, een 
Amerikaanse president die migranten-
kinderen van hun ouders scheidt, en 
een Verenigd Koninkrijk dat op het punt 
staat om de Europese Unie te verlaten. 
Zijn oordeel is duidelijk: “Donald Trump 
en Boris Johnson zijn racisten, allebei. 
Hun wij-en-zij-discours is de taal van 
de genocide. Als je bedenkt hoe Johnson 

bijvoorbeeld Obama beschreef als ‘deels 
Keniaans’ ... Echt verontrustend. Van 
zodra je mensen begint te labelen, wij te-
genover zij, ben je op weg naar de kam-
pen. Dat is de logica van Primo Levi in Is 
dit een mens, waarin hij zijn ervaringen 
in Auschwitz beschrijft, en ik ben het 
met hem eens: het ene leidt onvermijde-
lijk tot het andere.”

Zijn we dan tenminste beter voor-
bereid om wreedheden te voorkomen 
dan in de jaren dertig? “We hebben ze-
ker vooruitgang geboekt. Maar Trump 
en Johnson zijn allebei vastbesloten om 
de internationale orde te slopen die na 
1945 is ontstaan, met de Europese Unie, 
het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens, en de Verenigde Naties. 
Dat is waar Make America Great Again 
echt over gaat, net als de brexit: leiders 
die een systeem willen wegwerken dat ze 
te beperkend vinden. De vraag is nu of 
dat systeem sterk genoeg is om hun po-
gingen tot ontmanteling te weerstaan.” 

“Meer dan ooit moeten we in gesprek 
gaan met mensen buiten de academische 
en de juridische wereld, naar hen luiste-
ren, hen het belang doen inzien van onze 
internationale instellingen. Het systeem 
is natuurlijk niet perfect, en er gebeuren 
nog steeds vreselijke dingen, maar wat is 
het alternatief? Alles kapotmaken helpt 
ons niet vooruit.” 

Absurde constructie
Philippe Sands laat zich sinds het 
brexit-referendum niet langer Brits-
Frans maar Frans-Brits noemen. “Zo 
groot is mijn ergernis. Ik heb zelfs ie-
mand gevraagd om mijn Wikipedia-pa-
gina aan te passen, maar iemand maakt 
de verandering telkens ongedaan (lacht). 
Mijn liefde voor het Verenigd Koninkrijk 
is niet bekoeld. Ik denk gewoon dat het 
zichzelf serieus in de nesten heeft ge-
werkt, en ik zie niet meteen een uitweg.”
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Hans Frank (in 
het midden, met 
donkere bril), 
bijgenaamd ‘de 
slachter van 
Polen’, tijdens 
de Neurenberg-
processen. 
Philippe Sands: 
“Hij deed 
monsterlijke 
dingen, maar 
kon ook warm, 
grappig en 
teder zijn.”

“Ik herinner me een bijzonder dwa-
ze speech van Theresa May, waarin ze 
zei dat een wereldburger een burger van 
nergens is. A completely idiotic thing to 
say. We zijn allemaal wereldburgers, en 
de tijd zal komen dat we een wereldpas-
poort hebben. Nationaliteit is een ab-
surde constructie. Waarom zou onze 
loyaliteit zich moeten beperken tot een 
enkel land?”

De klimaatzaak
Hoe zit het met die andere mondiale uit-
daging: het klimaat? Kan de wet ons hel-
pen om de planeet te redden? “Rechters 
kunnen landen niet dwingen om hun 
beleid te veranderen, maar ze kunnen 
wel voor eens en voor altijd duidelijk 
maken dat er wetenschappelijk gezien 
geen twijfel bestaat: we stevenen af op 
een ramp.” 

“Rechtbanken moeten ook bena-
drukken dat burgers vreedzaam actie 
mogen voeren. Verschillende vrienden 
van me zijn heel actief in Extinction 
Rebellion (een beweging die geweldloos 
verzet gebruikt om op te roepen tot actie 
tegen klimaatverandering en het verlies 
aan biodiversiteit – red.), keurige men-
sen die nu gearresteerd en aangeklaagd 
worden, en hun belangrijkste argument 
is dat ze het doen voor de goede zaak. 
Ik heb wel sympathie voor die redene-
ring, op voorwaarde dat het verzet ge-
weldloos blijft.”

“Als puntje bij paaltje komt, is de wet 
er in de eerste plaats om ons te bescher-
men. Dat is ook waar het voor mij alle-
maal om draait: ik wil mensen helpen.” 

Philippe Sands kon niet aanwezig zijn tijdens 
het Patroonsfeest, in februari van dit jaar. Hij 
neemt het eredoctoraat op 8 november in 
ontvangst. Promotor van het eredoctoraat is 
professor Stephan Parmentier.

°1960, Londen

Rechtenprofessor 
aan UCL in Londen; 
directeur van het 
Centre of International 
Courts and Tribunals 

Pleitte in internatio-
nale rechtszaken over 
genocide, misdaden 
tegen de menselijk-
heid en milieurecht

Vaak te gast bij BBC 
en CNN; schrijft 
opiniestukken voor 
The Guardian en de 
Financial Times 

Maakte de BBC-
pod cast Intrigue: 
The Ratline en de 
documentaire A Nazi 
Legacy: What Our 
Fathers Did (2015)

Schreef één van de 
eerste handboeken 
over milieurecht. 
Auteur van de best-
sellers Lawless World 
(2005), Torture Team 
(2008) en East West 
Street (2016), vertaald 
als Galicische wetten. 
The Ratline, over Otto 
von Wächter, komt uit 
in april.

Wie is 
Philippe 
Sands? 

 

Campuskrant 
mag drie 
exemplaren 
van ‘Galicische 
wetten’ 
weggeven. 
Stuur vóór 
15 november 
een e-mail met 
onderwerp 
‘Boek Galicische 
wetten’ en uw 
adresgegevens 
naar nieuws@
kuleuven.be. 
De winnaars 
worden 
persoonlijk 
op de hoogte 
gebracht.

Philippe Sands:

Trump en Johnson 
zijn allebei vastbe-
sloten om de inter-
nationale orde te 
slopen die na 1945 is 
ontstaan. De vraag 
is nu of dat systeem 
sterk genoeg is om 
hun pogingen tot 
ontmanteling te 
weerstaan.
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 Poppenkast
“Ik was de oudste van zes. In een groot gezin 
leer je vanzelf omgaan met anderen: kibbe-
len met je broers en zussen over wie er waar 
moet zitten tijdens een rit van twee dagen 
naar Spanje (lacht). Ik was een wat timide 
kind, maar ik speelde graag poppentheater: 
ik heb leren praten achter doek. Toen ik een 
jaar of twaalf was, maakte mijn moeder een 
reispoppenkast waarmee ik samen met één 
van mijn zussen optrad, eerst voor kinderen, 
later ook voor studenten. Het theatrale heeft 
ook zijn plaats gevonden in mijn werk: ik liet 
kinderen bijvoorbeeld een andere rol spelen, 
ik zette afwezigen op een stoel …”

“Als vijftienjarige mocht ik met mijn vader, 
die anesthesist was, mee naar de operatie-
zaal. Mijn keuze voor geneeskunde lag voor 
de hand, maar de kinderpsychiatrie was een 
ontdekking: wetenschap kwam daarin samen 
met het poëtische van de psychotherapie.”

 Mensen zijn niet gelijk
“In ‘87 kreeg ik de kans om het Vertrouwens-
centrum Kindermishandeling op te richten. 
Mijn diensthoofd, professor Eggermont, 
schatte dat we zo’n 75 situaties zouden zien 
per jaar. Het eerste jaar kregen we al het dub-
bele daarvan. Vandaag verwerkt het centrum 
1.600 meldingen van kindermishandeling of 
-misbruik per jaar. Wat we in die beginjaren 
zagen, bont en blauw geslagen kinderen op 
Spoed, dat komt niet meer voor. Incest is een 
zeldzaamheid geworden. Jammer genoeg 

zijn de totaalcijfers niet gedaald, er is nog al-
tijd misbruik door derden. En binnen fami-
lies zie je vandaag vooral emotioneel geweld 
en verwaarlozing, bijvoorbeeld kinderen die 
zich na een echtscheiding te veel voelen.”

“Ik had tijdens mijn opleiding geen en-
kel geval gezien van kindermishandeling of 
incest en ik kwam terecht in een wereld die 
mijn mensbeeld echt heeft doen ontploffen. 
Gaandeweg heb ik ingezien dat geweld vaak 
voortkomt uit kwetsbaarheid. Mensen zijn 
niet gelijk. Dat begint al met de manier waar-
op je verwekt en al dan niet gewenst wordt, 
en met de vaardigheden van je ouders. Het 
wordt steeds duidelijker dat ouderschap een 
ontzettend ingewikkelde materie is waarbij 
ouders net zo goed door hun kinderen wor-
den beïnvloed.”

 Toxische stress
“Toen ik vijfendertig jaar geleden begon, 
bestond het thema kindermishandeling 
niet in de psychiatrie. Dat was iets voor de 
jeugdbescherming. Vandaag weten we hoe-
veel impact zoiets heeft. De laatste twintig 
jaar is uit neurowetenschappelijk onderzoek 
gebleken dat kinderhersenen zeer vatbaar 
zijn voor de stress van geweld. Opgroeien in 
oorlogsomstandigheden, maar evengoed bij 
vechtende ouders, heeft een nefaste invloed 
op de hersenontwikkeling en laat sporen na 
wat betreft geheugen en schoolse vaardighe-
den. Het maakt ook minder bestand tegen 
dagdagelijkse stress.” 

Hij leerde zijn volk opvoeden en wilde slachtoffers van kindermisbruik 
een stem geven. Professor Peter Adriaenssens (65) gaat met emeritaat: 
“Maar kinderrechten zitten voor altijd in mijn bloed.” 

TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

KINDERPSYCHIATER PETER ADRIAENSSENS

“Dat inzicht betekende een enorme sprong 
voorwaarts in onze strijd tegen kindermis-
handeling. We konden tegen ouders zeggen: 
als je je kind alle kansen wil geven, moet je 
geweld bannen uit het gezin. Alle ouders, of 
ze het nu goed doen of niet, willen immers 
dat het goed gaat met hun kind. En natuur-
lijk is de zaak Dutroux een belangrijk kantel-
punt geweest om kindermisbruik bespreek-
baar te maken.” 

 Geen wonderen 
verrichten
“Het aantal jongeren met ernstige mentale 
problemen is wel degelijk toegenomen. In 
2010 openden we op Gasthuisberg de eerste 
crisisopvang in de kinderpsychiatrie. Van-
daag zitten alle afdelingen voor crisisopvang 
overvol. Vooral de explosie van suïcidege-
dachten en -pogingen is zeer verontrustend. 
Ik wijs met de vinger naar de sociale media 

Ik had tijdens mijn 
opleiding geen enkel 

geval gezien van 
kindermishandeling 
of incest en ik kwam 
terecht in een wereld 
die mijn mensbeeld 

echt heeft doen 
ontploffen.

“ Het taboe op 
psychische problemen is 
typisch Vlaams”

en de nieuwe stressoren die ze met zich mee 
hebben gebracht: online pestgedrag, het eta-
leren van een geïdealiseerd leven, het aantal 
likes, ... Jongeren worden met een veel ruwe-
re wereld geconfronteerd, die geen rekening 
houdt met het impulsieve karakter van zich 
ontwikkelende hersenen, en ouders weten 
vaak niet hoe ze daarmee moeten omgaan. 
Als psychiater heb ik het altijd mijn taak ge-
vonden om tolk te zijn van de wetenschap en 
ouders te steunen in hun buikgevoel.” 

“Op een afdeling kinderpsychiatrie leer je: 
het leven is oefenen, oefenen, oefenen. En de 
ouders en kinderen waar het uiteindelijk het 
beste mee gaat ondanks de kwetsbaarheden 
waarmee ze het moeten stellen, zijn diege-
nen die leren leven met het besef dat je nooit 
het ideale gezin of de ideale partner bent of 
hebt. Ook in de kinderpsychiatrie verrichten 
wij geen wonderen. We maken er geen ander 
kind van, hè.”

 Rodeneuzenprobleem
“Het is goed dat we bijvoorbeeld ASS en 
ADHD steeds beter en vroeger kunnen di-
agnosticeren. Dat kan problemen op vol-
wassen leeftijd helpen voorkomen, en kan 
ouders helpen begrijpen waar ze rekening 
mee moeten houden zonder zich steeds af 
te vragen wat ze fout doen in de opvoeding. 
Tegelijk moet je mensen duidelijk maken 
dat zo’n diagnose enkel een manier is om een 
samenhang van kenmerken en symptomen 
een naam te geven. We willen weg blijven van 
fatalisme en psychiatrisering. En hoe langer 
hoe meer wordt duidelijk dat er bij iederéén 
een hoek af is. Als er iets is wat mijn vak me 
geleerd heeft, dan is het om het complexe 
en het onvoorspelbare te aanvaarden en 
te omarmen.” 

“Het taboe op psychische problemen is 
typisch Vlaams, in bijvoorbeeld Nederland 

Een prille emeritus blikt 
terug op wat voorbij is en 
trekt lessen uit een loopbaan.

EMERITUS 
EVANGELIE

•  Dr. Heleen Vanhaute en dr. Jenny 
Ceccarini (Nucleaire Geneeskunde & 
Moleculaire Beeldvorming) ontvingen de 
prestigieuze Marie Curie award voor beste 
wetenschappelijke bijdrage van het jaar. 
Promotoren van het onderzoek waren pro-
fessor Koen Van Laere, diensthoofd nu-
cleaire geneeskunde, en professor Mathieu 
Vandenbulcke, diensthoofd ouderenpsy-
chiatrie.

•  Professor Eric Van Cutsem heeft de 
jaarlijkse ESMO award van de European 
Society for Medical Oncology (ESMO) 
ontvangen, voor zijn rol als pionier in het 
werkveld van de digestieve oncologie.

•  De Norbertuspoort / Library of Voices, 
een project van de Alamire Foundation, 
gerealiseerd door de technische diensten 
van de KU Leuven, heeft de Publieksprijs 

van de Onroerenderfgoedprijs 2019 ont-
vangen. 

•  Erik Stroobants, in juni afgestudeerd als 
master in de geneeskunde, werd laureaat 
van de Prijs Professor Jan De Groote. Deze 
prijs bekroont een student die zich tijdens 
zijn masterstages heeft weten te onder-
scheiden door zijn sociale vaardigheden, 
betrokkenheid en bijzondere inzet.

Benoemd of 
onderscheiden
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durven mensen wél op hun cv zetten dat ze 
zes maanden out zijn geweest met een de
pressie. Een initiatief als Rode Neuzen, waar 
ik peter van ben geweest, blijft nodig. Amper 
vier op de tien jongeren kloppen aan bij hun 
ouders als ze in de knoei zitten. Nu horen we 
jongeren zeggen: ‘Ik heb een rodeneuzenpro
bleem’. Op heel wat scholen is het ook een 
codewoord geworden.” 

 Spreken als preventie
“Jarenlang ging ik wekelijks spreken voor 
grote groepen ouders. Ik zag het als een vorm 
van preventie om mensen te vertellen over 
wat normale ontwikkeling is, en hoe je die 
kan versterken. Mijn boeken hebben altijd 
de levensfase gevolgd waar ik zelf in zat met 
mijn gezin. Toen mijn dochters het huis uit 
gingen, kwam er Nesten, een fotoboek als re
actie tegen de perfecte interieurs in lifestyle
magazines. Mijn allereerste boeken gingen 
over opvoeden, maar vandaag focus ik veel 
meer op het belang van praten en je kinde
ren leren communiceren. Vroeger bood re
ligie een duidelijk waardenkader, vandaag 
moet je als ouder laten horen wat je denkt bij 
een bericht over pakweg de gele hesjes: dat is 
ethiek in de praktijk.”

“Journalisten hebben vaak gevraagd of ze 
eens mochten praten met mijn vier doch

deerde dat de meeste zaken verjaard waren 
en aan niemand van de slachtoffers ook 
maar iets heeft laten weten, blijft tot vandaag 
een wonde. Dat zaken verjaard zijn, wil niet 
zeggen dat het lijden opgeheven is.” 

“Op dergelijke moeilijke momenten kon 
ik altijd op mijn teams terugvallen. Na een 
pijnlijke persconferentie bijvoorbeeld zaten 
ze om zeven uur ’s avonds op me te wachten. 
En ik had het geluk dat mijn gezin niet voor 
bijkomende problemen zorgde. Je kan niet 
op twee fronten tegelijk vechten.”

 Afscheid
“Ik denk dat ik mijn loopbaan kan samen
vatten met het woord ‘wringen’. De dingen 
niet zomaar aanvaarden. En de halsstarrig
heid om het thema kindermishandeling on
der de aandacht te brengen. Je leven kruist 
een weg en je moet de verantwoordelijkheid 
nemen om die weg in te slaan. Een carrière 
wordt niet zozeer gebouwd, maar is vaak het 
resultaat van toevalligheden.”

“Ik vind het niet zo moeilijk om het werk 
los te laten. De laatste jaren werkte ik met 
jongeren van twaalf tot veertien. Hun wereld 
verandert in sneltempo. Op het moment dat 
ze je moeten uitleggen wie Zwangere Guy 
is, weet je: dit is niet meer mijn tijd. Maar 
afscheid nemen van mijn teams valt me 

zwaarder dan ik had verwacht. Met velen 
van hen werkte ik twintig, vijfentwintig jaar 
lang samen.”

“Met alle medewerkers van de afdeling 
kinderpsychiatrie hebben we nog samen 
een toneelvoorstelling gemaakt: we vertolk
ten voor een publiek van duizend hulpver
leners hoe het is om in ons beroep te staan, 
de mooie, maar ook de pijnlijke kanten. Op 
onze eigen afdeling hebben we de laatste ja
ren een paar heel zware momenten beleefd. 
Geconfronteerd worden met jongeren die 
het leven niet meer zien zitten, dat hakt er 
ook bij ons in. De jongeren die we onder
weg verloren hebben, die draag je mee, een 
leven lang.” 

“Ik denk dat ik me in de toekomst nog 
nuttig zal kunnen maken in de vrijwilligers
sector. En ik wil opnieuw poppentheater 
gaan spelen, samen met mijn vrouw. Vijf
tien jaar lang hebben we dat met het gezin 
gedaan, tot de dochters uitvlogen. En verder 
ga ik op mijn kleinzoon passen, mijn doch
ter heeft me al ingepland tot mei (lacht).” 

   www.vertrouwenscentrum-
kindermishandeling.be/ 
 
www.upckuleuven.be/campus-gasthuisberg/
crisiszorg-kinderen-en-jonge-tieners

ters – om te horen hoe ik het zelf thuis aan
pakte (lacht). Ik hoop dat ik me niet als de 
professio nal heb gedragen, al ben je je na
tuurlijk wel bewust van wat er allemaal mis 
kan lopen. Ze zijn rond de dertig nu en alles 
is goed gegaan. Dat is ook een kwestie van 
geluk hebben. Oneliners als ‘opvoeden lukt 
als je maar consequent bent’, zijn gewoon 
niet waar. We kennen allemaal families met 
warme, betrokken ouders waar de hel los
barst. Het omgekeerde zag ik in India, waar 
ik jarenlang betrokken was bij het werk van 
Jeanne Devos: kinderen die leefden in om
standigheden die volgens de handboeken 
moeten leiden tot de grootste trauma’s, maar 
gewoon speelden en gelukkig waren. Som
mige mensen hebben de ergste dingen mee
gemaakt als kind en slagen er toch in om later 
een gelukkig leven te leiden.” 

 Verjaard is niet 
vergeten
“In 2010 hebben we, in de nasleep van de 
affaire rond Roger Vangheluwe, acht weken 
lang gewerkt in de Commissie Seksueel mis-
bruik in een pastorale relatie om getuigenis
sen te verzamelen. Honderden slachtoffers 
hebben zich gemeld omdat één iemand had 
durven spreken. Dat Justitie vervolgens die 
dossiers in beslag genomen heeft, conclu

Hoe langer hoe 
meer wordt 
duidelijk dat er 
bij iederéén een 
hoek af is. Als er 
iets is wat mijn 
vak me geleerd 
heeft, dan is 
het om het 
complexe en het 
onvoorspelbare 
te aanvaarden 
en te omarmen.

Nieuwsgierig naar 
wetenschappelijk onderzoek? 

Ontdek KU Leuven op de Boekenbeurs. 
Het volledige programma vind je op
www.boekenbeurs.be/kuleuven
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Stamboom 
De opleidingen in de handelswetenschappen die Campus Antwerpen – Caro-
lus aanbiedt, maakten tot de integratie als hogeschoolopleiding van het lange 
type deel uit van Lessius Antwerpen, dat voor de professionele bachelors sinds 
2012 behoort tot Hogeschool Thomas More en voor de academische opleidin-
gen KU Leuven is geworden.

De KU Leuven heeft nog een tweede campus in het centrum van Antwerpen: 
Campus Antwerpen – Sint-Jacob (Letteren). Daarover leest u meer in het decem-
bernummer van Campuskrant.

1.309
studenten

715
jongens

594
meisjes

oureur’, zo staat er te lezen op het 
T-shirt dat de sportmarketingspe-
cialist voor de gelegenheid heeft 

aangetrokken. Niet dat we daaraan twijfelen: 
Lagae (55) ziet er opvallend afgetraind uit. 
De sporteconoom van Campus Antwerpen 
– Carolus was een verdienstelijk jeugdwiel-
renner die zich via tijdritten en koersen in de 
master categorieën omschoolde tot triatleet. 
Deze zomer nam hij deel aan het WK sprint- en 
kwarttriatlon in Lausanne in zijn leeftijdsgroep. 
Als er iemand is die met kennis van zaken over 
wielrennen kan schrijven, dan hij wel. “Ik kijk 
door de bril van de econoom naar de sport en 
door de bril van de coureur naar de business.”

Wim Lagae is ook actief aan de Faculteit Be-
wegings- en Revalidatiewetenschappen, waar 
hij samen met Jeroen Scheerder onder ande-
re de Vlaamse fietssport- en triatlonmarkt 
analyseerde. Wat Lagae tot voor een paar jaar 
zag, stemde hem niet bepaald vrolijk: zijn ge-
liefkoosde wielersport zat in het slop. Ook het 
jeugdwielrennen leek in vrije val. Dus orga-
niseerde hij in 2014 op Campus Antwerpen – 
Carolus een Staten-Generaal van de toekomst 
van het wielrennen. In tandem met sporteco-

noom Daam Van Reeth van Campus Kulak 
Kortrijk en Campus Brussel volgden diver-
se publicaties en lezingen op (inter)nationale 
fora.  De twee formuleerden aanbevelingen die 
de wielersport moesten reanimeren. 

     Kleinere teams, 
groter spektakel

“Laat maximaal zes renners per team toe”, zo 
luidt een van de denkpistes. Lagae licht toe: 
“In alle grote rondes zijn er etappes die ‘op slot 
zitten’ omdat de sterkste ploegen de koers van 
start tot finish controleren. Veel wedstrijden 
verlopen daardoor volgens een vast scenario. 
Eerst een ontsnapping, dan worden de vluch-
ters bijgehaald en tot slot komt het tot een 
massa spurt. Die voorspelbaarheid is nefast. 
Met kleinere teams kunnen ploegen hun wil 
niet langer opleggen. Spektakel gegarandeerd.”

   Geef de dames een boost
Een ander advies: meer zendtijd voor het da-
meswielrennen, om het zo een boost te geven. 
“Vandaag hebben al acht van de achttien man-
nelijke wielerploegen op het hoogste niveau 

“ Ik was 
realo-pessimist, 
maar nu 
zie ik het 
rooskleuriger in”

Meer dameswielrennen op televisie, kortere ritten, verplichte air-
bags … Sportmarketingspecialist Wim Lagae wil samen met compag-
non de route Daam Van Reeth de wielerwetten herschrijven. Samen 
pleiten ze al jaren voor een wielersport die aantrekkelijker, veiliger 
én diverser is. Langzaam maar zeker sijpelen hun aanbevelingen door 

tot in het peloton. TEKST: Dirk Blijweert | FOTO: Rob Stevens

‘C

SPORTECONOOM WIM LAGAE OVER DE TOEKOMST VAN HET WIELRENNEN

een volwaardig damesteam”, zegt Lagae. “Door 
kleinere herenteams in te voeren, komt er ook 
geld vrij voor de verdere ontwikkeling van deze 
damesteams. Tijdens het voorbije WK ging er 
al flink wat prijzengeld naar de mixed relay, een 
nieuwe discipline met een gemengd team. Maar 
je moet ruimer kijken dan centen alleen. Zo 
kan je bijvoorbeeld een herenwedstijd perfect 
laten voorafgaan door een damesrace.”

   Iedereen een airbag
Wielrennen is een gevaarlijke sport, maar door 
kledinginnovaties te verplichten kan je volgens 
Lagae en Van Reeth de veiligheid gevoelig ver-
groten. “In het peloton fietst het noodlot altijd 
mee. Tragische ongelukken kan je nooit uitslui-
ten, maar we hebben wel de verdomde plicht 
om de risico’s tot een minimum te beperken. 
Slimme veiligheidskleding – denk aan airbag-
helmen – is daar een eerste stap. We moeten 
ook werk maken van een veiliger parcours. 
Wouter Vandenhaute werd net niet gelyncht 
toen hij het aandurfde om lussen te introdu-
ceren in de Ronde van Vlaanderen. Terwijl 
parcoursconcentratie net de veiligheid én de 
spanning ten goede komt.”

   Stop het stigma
Ook onveilig: pijnstillers en slaapmiddelen in 
het wielerpeloton. “Sinds 1 maart van dit jaar 
staat Tramadol, een zware pijnstiller, op de lijst 
met verboden middelen van de Internationale 
Wielerunie. Een goede zaak, het gebruik er-
van wordt gelinkt aan zware valpartijen”, zegt 
Lagae. Al vindt hij dat we niet alles op één 

hoopje moeten gooien. “Publiek en media be-
schouwen wielrennen nog vaak als de grootste 
dopingsport, wat feitelijk onjuist is. Ik kan me 
er erg over opwinden wanneer ik zie dat een 
halve generatie getalenteerde renners ten on-
rechte gestigmatiseerd wordt. Wij vinden dat 
een versterkte wielersector die perceptie pro-
actief zou moeten aanpakken.”

   De kijker fietst mee
Lagae denkt ook aan een versnelde invoering 
van technologische innovaties om de koers 
aantrekkelijker te maken. “Om de beleving 
van de zappende kijker te verhogen, hebben 
renners nu al een camera op de fiets, wat meer 
spectaculaire beelden oplevert. We zien ook va-
ker rechtstreekse beelden van ploegleiders die 
reageren op de koersontwikkelingen. Die extra 
kijkervaring is een must: beleving en betrok-
kenheid, daar draait het om.”

   De juiste ambassadeurs
Of Lagae optimistisch is over de toekomst van 
het wielrennen, willen we tot slot nog weten. 
De sporteconoom knikt bevestigend. “Tot voor 
kort was ik een realo-pessimist, vandaag zie ik 
het rooskleuriger. Doping wordt beheersbaar, 
de sport internationaliseert, veiligheid is een 
issue, … In eigen land schitteren er nieuwe ster-
ren aan het wielerfirmament. Wout Van Aert en 
Remco Evenepoel zijn een zegen voor het Bel-
gische wielrennen. Ze zijn niet alleen superge-
talenteerd, maar ook nog eens welbespraakt en 
erg toegankelijk: de gedroomde ambassadeurs 
van de wielersport.” 

CAMPUS
ANTWERPEN
CAROLUS
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• Handelswetenschappen: bachelor & master, schakel- en 
voorbereidingsprogramma; Specialisaties: accountancy & 
fiscaliteit, financieel management, humanresourcesmanage-
ment, internationaal zakenwezen, marketingmanagement
• Business Administration: master en voorbereidingspro-
gramma; Specialisaties: Corporate Finance, Global Logistics 
and Port Management, International Business, International 
Marketing Management, Strategic Business Management
• Educatieve master

100
personeelsleden

85
academisch

15
administratief  
en technisch

Een greep 
uit het onderzoek:
Corporate financial strategies 
& performance; Human 
Resources Management in 
a changing environment; 
International business 
development; Management 
accounting & management 
control; Retail modeling  

Opleidingen:

“ De boodschap is 
vaak simpel: 
geef niet te snel op”

Op de prachtige locatie bij de Carolus Borromeuskerk gaven de jezuïeten in een ver verleden 
al het gespecialiseerde handelsonderwijs waar de Antwerpse metropool om vroeg. Die sfeer 
van ondernemerschap hangt nog steeds op Campus Antwerpen – Carolus, zo getuigen docent 
Eugeen Dieltiëns en alumnus Jeroen Audenaert. TEKST: Peter Van Dyck | CARTOON: Joris Snaet

E

VRUCHTBARE BIOTOOP VOOR DE ONDERNEMERSMICROBE
“ Liever stap 

voor stap dan 
bliksemsnel 
boomen”

Jeroen Audenaert (rechts) leerde tijdens zijn studie han-
delswetenschappen verwante ziel Vincent Scheltjens 
kennen op Campus Antwerpen – Carolus. Daar werd 
de kiem gelegd voor het idee om samen een bedrijf uit 
de grond te stampen.

Nadat ze hadden deelgenomen aan een bootcamp van de 
Antwerp Entrepreneur Academy, besloten de twee om 
hun beider IT-achtergrond in te zetten en ondernemingen 
te helpen bij hun digitale strategie: Yellowleaf was gebo-
ren. “We bieden niet enkel technologie aan. We verbinden 
die met de businessinzichten uit onze opleiding en zo ma-
ken we het verschil”, legt Jeroen Audenaert uit. “Wij pro-
beren eerst te begrijpen hoe een bedrijf werkt. Als we een 
website bouwen, dan moet die de klant sterker maken.”

De opstart van Yellowleaf, in de lente van 2016, viel sa-
men met het einde van hun tweede bachelorjaar. “Zeker 
in het begin was dat niet eenvoudig. Je moet keuzes ma-
ken en alles heel goed inplannen”, zegt Jeroen Audenaert. 
“Soms draaiden we hele lange dagen. Onze studie bleef 
de topprioriteit, maar we deden er wel alles aan om ons 
bedrijf levensvatbaar te maken. De combinatie had ook 
voordelen. Je bent niet volledig afhankelijk van je be-
drijf. Het eerste jaar verdienden we niet veel, en dat was 
ook niet de bedoeling. Zo kun je gedurfde beslissingen 
nemen die pas op termijn opbrengen. Bovendien kon-
den we rekenen op steun van Lcie, de incubator van de 
KU Leuven.”

Mond-tot-mond
Behoorlijk snel bouwde Yellowleaf een klan-
tenbestand op van voornamelijk kmo’s. “We 
hadden zelfs al een drietal klanten nog voor we 
onze vennootschap officieel hadden opgericht. 
Door netwerking en mond-tot-mondreclame 
groeide het aantal klanten gestaag.” In 2017 won 
Yellowleaf een Voka-award voor meest belovende 

studentenonderneming: een extra duw in de rug. “Bij mo-
menten moesten we klanten weigeren omdat we ook nog 
studeerden – we wilden niet dat onze service aan kwaliteit 
zou inboeten. Bliksemsnel boomen interesseert ons niet. 
In plaats van exponentieel te groeien, zetten we liever stap 
voor stap.”

Jeroen bevestigt dat wat hij en Vincent aan Campus 
Antwerpen – Carolus leerden een goede basis is voor jon-
ge ondernemers. “Wie handelswetenschappen studeert, 
krijgt de juiste tools in handen. Je weet hoe je een busi-
nessplan moet opstellen en hoe je financiële prognoses 
kan maken. Mijn tip voor studenten die willen onderne-
men: bereken alles goed vóór je je in het avontuur stort en 
aarzel niet om bij externen advies in te winnen.” (pvd)

lke opleiding in de Faculteit 
Economie en Bedrijfweten-
schappen legt haar eigen 

accenten. De troef van de opleiding han-
delswetenschappen die de Antwerpse 
campus organiseert, is haar uitgesproken 
praktijkgerichte bedrijfsoriëntatie. “We 
besteden veel aandacht aan contacten met 
het bedrijfsleven en aan de vaardigheden 
waarover een ondernemer moet beschik-
ken”, vertelt docent Eugeen Dieltiëns. “De 
theorie maken we heel concreet door case 
studies en projecten met bedrijven, en door 
gastsprekers en -docenten uit te nodigen.”

Meteen in de eerste lesweek proeven 
kersverse bachelorstudenten al van de 
praktijk. “In groepjes van een vijftal stu-
denten organiseren ze een bedrijfsbezoek 
onder het motto ‘open kennismaking met 
bedrijven’”, legt Eugeen Dieltiëns uit. “Ze 
geven hun medestudenten ook een pre-
sentatie over de onderneming, waarin ze 
concepten uit de cursus bedrijfsmanage-
ment toepassen. De studenten bezoeken 
bedrijven uit de meest uiteenlopende sec-
toren. Zo ging het dit jaar van QinetiQ 
Space, actief in de ruimtevaartsector, 
over het Antwerp World Diamant Centre 
tot groente- en fruitveiling BelOrta in 
Sint-Katelijne-Waver.”

Eugeen Dieltiëns:

Soms zetten studenten 
al tijdens de opleiding 
hun eerste stappen in 
de bedrijfswereld.

Een CEO in de aula 
De kennismaking met het bedrijfsleven 
blijft een rode draad doorheen de hele 
opleiding. “We doen geregeld een beroep 
op gastsprekers uit de ondernemerswereld 
die hun praktijkervaring delen met de 
studenten, bijvoorbeeld tijdens gastcol-
leges voor het vak ‘ondernemerschap en 

business planning’. Studentenkring Absoc 
bepaalt mee wie er uitgenodigd wordt. Dit 
academiejaar is dat onder meer Martine 
Reynaers, CEO van Reynaers Aluminium. 
In het verleden waren het ook vaak alumni 
van onze campus, zoals Xavier Vanneste, 
CEO van brouwerij De Halve Maan. De 
ondernemers vertellen over hun motivatie 
en inspiratie, maar het is ook leerzaam om 
te horen hoe ze blunders en tegenslagen 
wisten te overwinnen. Heel vaak is hun 
boodschap: geef niet te snel op.” 

Met de wijze woorden van deze inspire-
rende ondernemers in de bagage werken 
de bachelorstudenten in opleidingsfase 3 
een businessplan uit voor een zelfgeko-
zen bedrijf. Eugeen Dieltiëns merkt dat 
de praktijkgerichte aanpak een gezonde 
biotoop vormt voor toekomstig onder-
nemerschap. “Het gebeurt dat studenten 
zich tijdens de opleiding al dermate gebe-
ten voelen door de ondernemersmicrobe 
dat ze dan al de eerste stappen zetten in de 
bedrijfswereld.” 
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01/ Toledo verder 
uitgebouwd …
“Op dit moment hebben we meer 
dan 100.000 unieke gebruikers op 
Toledo, ons learning experience plat-
form, dat een bijzonder omvangrijk 
geheel aan kwalitatieve applicaties 
bijeenbrengt. We zetten sterk in op 
het constant actualiseren daarvan. 
Zo hebben we recent Kaltura geïn-
tegreerd, een systeem voor lesopna-
mes en livestreaming. Het heeft tal 
van troeven: zo is er automatische 
ondertiteling, mét zoekfunctie, en 
kan je vanuit een webpagina recht-
streeks linken naar een bepaald 
fragment in een video. Inmiddels 
bevat Kaltura al meer dan 20.000 
opnames, waar onze leerders in to-
taal meer dan 500.000 uur naar ge-
keken hebben – video is dan ook een 
sleutelcomponent van activerend 
onderwijs.”   

“Eén van de applicaties die we 
zelf recent hebben ontwikkeld, is 
My Portfolio. Dat wordt inmiddels 
heel actief gebruikt door meer dan 
zesduizend studenten, bijvoorbeeld 
tijdens een stage of masterproeftra-
ject. In die digitale portfolio kunnen 
casussen worden ingevoerd, kunnen 
stagebegeleiders feedback invoeren, 
kan peer assessment worden toege-
voegd … Het is een tool voor pro-
cesevaluatie, maar het kan ook bui-
ten het curriculum worden gebruikt, 
als een overzicht van wat je hebt ge-
realiseerd en hoe je daarop bent ge-
evalueerd.” 

“Toledo is een huis met vele ka-
mers, dat we permanent aan het 
vernieuwen zijn met functionalitei-
ten die didactisch écht het verschil 
maken.”

02/ Steeds meer MOOC’s …
“We zijn – als enige Vlaamse univer-
siteit – aanwezig op het edX-plat-
form, waarop topuniversiteiten van 
over de hele wereld gratis massive 
open online courses (MOOC’s) aan-
bieden en dat intussen 14 miljoen ge-
bruikers heeft. Via ons eigen kanaal 
op edX – KULeuvenX – richten we 
ons zo tot de hele wereld. We hebben 
inmiddels dertien MOOC’s – met op 
dit moment bijna honderdzestigdui-
zend ingeschreven gebruikers – en 
dit najaar komen er zeven bij en in 
het voorjaar nog eens zes. Daarmee 
behoren we tot de belangrijkste Eu-
ropese spelers.” 

“MOOC’s zijn een manier om ons 
als KU Leuven internationaal te po-
sitioneren in die domeinen waarin 
we excelleren. Via edX maken we 
deel uit van een excellentienetwerk 
waarin universiteiten als MIT en 
Harvard de grote trekkers zijn. En 
met MOOC’s kan je als universiteit 
ook een maatschappelijke rol vervul-
len door het uitdragen van kennis en 
wetenschap. Het plan is om clusters 
van MOOC’s aan te bieden als micro-
masters, die buitenlandse studenten 
naar onze reguliere masters kunnen 
trekken en tegelijk professionals toe-
laten aan levenslang leren te doen.”

03/ … dankzij Leuven 
Learning Lab
“De hefboom voor zowel Toledo als 
de MOOC’s is dan weer KU Leuven 
Learning Lab, het expertisenetwerk 
voor alles wat met didactische inno-
vatie en educatieve technologie te 
maken heeft. Het biedt opleidingen 
en training, bijvoorbeeld train the 
trainer-modules waarbij eerstelijns-
ondersteuners leren om docenten 
nieuwe werkvormen aan te leren. 
Ook zorgt het voor begeleiding en 
coaching bij innovatietrajecten. Het 
brengt mensen bijeen om samen on-
derwijsinnovatie vorm te geven. En 
het selecteert en begeleidt financie-
ringsaanvragen voor projecten rond 
innovatief digitaal leren (IDL). De 
eerste acht IDL-projecten zijn intus-
sen toegekend!” 
 
 
 

TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

PIET DESMET
VICERECTOR EDUCATIEVE TECHNOLOGIE 
EN CAMPUS KULAK KORTRIJK

“ Technologie 
vernieuwt 
ons onderwijs”

Met onze moocs 
maken we deel 
uit van een 
excellentienetwerk 
waarin universiteiten 
als MIT en Harvard 
de grote trekkers zijn.

TEAM 
SELS 
TOP

De acht vicerectoren van team Sels 
blikken in drie stappen terug op de 
eerste twee jaar, en vooruit naar de 
toekomst.3
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COLOFON

Aard- en omgevingswetenschappers van 
de KU Leuven zijn er voor het eerst in ge-
slaagd om via satellieten de sneeuwdiepte 
van alle berggebieden in het noordelijk 
halfrond in kaart te brengen. Met deze 
methode kunnen gebieden bestudeerd 
worden die niet toegankelijk zijn voor lo-
kale metingen, zoals de Himalaya.

“Wij Belgen denken bij sneeuw in de eer-
ste plaats aan skivakanties, winterpret of 
fileleed. Dat toont aan dat het belang van 
sneeuw nog vaak onderschat wordt”, zegt 
Hans Lievens, postdoctoraal onderzoeker 
aan het Departement Aard- en Omgevings-
wetenschappen. “Het noordelijk halfrond 
wordt jaarlijks voor één vijfde bedekt met 
sneeuw. Het voorziet meer dan één miljard 
mensen van drinkwater, en smeltwater is 
ook van groot belang voor de landbouw 
en elektriciteitsproductie. Daarnaast zorgt 
sneeuw, door een sterke weerkaatsing van 
het zonlicht, voor een koelend effect op 
ons klimaat.”

Lievens bestudeerde samen met een in-
ternationaal team de sneeuwdiepte in meer 
dan 700 berggebieden in het noordelijk 
halfrond. Ze maakten daarvoor gebruik van 
radarmetingen van Sentinel-1, een satelliet-
missie van de Europese ruimtevaartorgani-
satie ESA. De onderzoekers analyseerden 
de data vanaf de winter van 2016 tot en met 
zomer van 2018.

“De Sentinel-1-missie is specifiek gericht 
op observatie van het aardoppervlak”, zegt 
Lievens. “De satelliet zendt radargolven uit 
en op basis van de weerkaatsing van die gol-
ven kunnen wij berekenen wat de sneeuw-
diepte is. De ijskristallen zorgen ervoor dat 
het signaal verdraait: hoe meer de golven 
verdraaid zijn, hoe meer sneeuw er aanwe-
zig is.”

Weer- en klimaatmodellen
De huidige berekeningen van sneeuwdiep-
te zijn vaak gebaseerd op lokale metingen, 
maar die geven vaak een onvolledig beeld. 
In de Himalaya bijvoorbeeld zijn er nauwe-
lijks metingen mogelijk vanwege de extre-
me omstandigheden. Dankzij de satelliet-
data kunnen nu berggebieden geobserveerd 

worden die moeilijk of niet toegankelijk 
zijn.

De absolute piek van de metingen be-
vindt zich in het westen van Canada. De 
Coast Mountains blijken een sneeuw-
volume van 380 kubieke kilometer te her-
bergen. Dat is ruim 100 kubieke kilometer 
meer dan de plaatselijke metingen aange-
ven. Aan de andere kant van de wereld val-
len de sneeuwrijke gebieden in het oosten 
van Rusland op, meer bepaald in Siberië 
en Kamtsjatka. In Europa zijn het Scandi-
navisch gebergte en de Alpen de gebieden 
met het grootste sneeuwvolume.

“Op basis van deze eerste metingen kun-
nen we de impact van de klimaatveran-
dering niet inschatten, maar op termijn 
moet dat wel mogelijk zijn”, geeft Lievens 
aan. “We zullen beter kunnen monitoren 
hoe het sneeuwvolume evolueert en wan-
neer het smeltseizoen plaatsvindt. Deze 
methode kan ook helpen om de verdeling 
van water beter te beheren en het risico op 
overstromingen in bepaalde gebieden in te 
schatten.”

Winterexpeditie
Samen met doctoraatsstudente Isis 
Brangers trekt Hans Lievens deze winter 
naar de Rocky Mountains in Idaho (VS) om 
de techniek verder te bestuderen. “Wat er 
juist fysisch gebeurt wanneer de radargol-
ven weerkaatsen in het sneeuwpak, dat be-
grijpen we nog niet helemaal. Verschillende 
elementen kunnen het signaal beïnvloeden: 
de vorm en grootte van de ijskristallen, de 
vochtigheid, de verschillende sneeuwla-
gen … Door twee jaar lang metingen uit te 
voeren en de sneeuw ter plaatse te bestu-
deren moeten we de methode nog verder 
kunnen verfijnen.”

“In januari en februari nemen we ook 
deel aan de SnowEx-campagne van NASA. 
Een internationaal team van wetenschap-
pers onderzoekt de sneeuwcondities op 
Grand Mesa, een uitgestrekt plateau in 
Colorado op 3.500 meter hoogte. Daar zul-
len we allerlei nieuwe technieken en senso-
ren uittesten om de sneeuwmassa te bereke-
nen. Het belooft een heel intensieve, maar 
vooral leerrijke periode te worden.”        (bvh)

KU Leuven-onderzoekers 
ontwikkelen methode 
om sneeuwdiepte te meten 
via satellieten
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“Alles bij elkaar bestaan er enkele tiental-
len Tweewegenboeken. Het was meer dan 
honderd jaar geleden dat archeologen er 
één hadden opgegraven. Het door ons ge-
vonden exemplaar is bovendien het oudste 
dat nu bekend is. Dit Tweewegenboek da-
teert uit de tijd van farao Mentuhotep II, die 
heerste rond 2040 voor Christus. De sarco-
faag waarin we het vonden behoorde toe aan 
Ankh, een dame met aanzien en familie van 
provinciegouverneur Ahanakht, in wiens 
grafcomplex deze tombe werd gevonden.” 

Gelooft u dat het echt om een 
‘wegenkaart’ voor de onderwereld 
ging?
Willems: “Toegegeven, door de ogen van 
een 21ste-eeuwse westerling ziet een deel 
van het Tweewegenboek er inderdaad uit 
als een kaart. Maar als je de volledige bo-
dem bekijkt, dan zie je dat de kaart maar 
20 tot 30% ervan inneemt. Op de rest van 
de oppervlakte vind je andere informatie, 
zoals tekeningen van monsters en schepen. 
Toch gaan sommige egyptologen ervan uit 
dat je die andere illustraties ook als carto-
grafie moet interpreteren. Ze beschouwen 
het Tweewegenboek als een handleiding die 
de overledene veilig langs de monsters van 
de onderwereld moet loodsen. Daarom le-

zen ze de afbeeldingen en de teksten serieel, 
in de hoop er een verhaal in te ontdekken. 
Maar dan loop je vast. Het Tweewegenboek 
wordt dan een moeilijk te begrijpen janboel. 
Pogingen om het raadsel op te lossen door 
het geheel ‘achterstevoren’ te lezen, zorgden 
voor meer verwarring.”

Wat is het dan wél volgens u? 
Willems: “Ik zie het Tweewegenboek niet 
zozeer als één cartografische compositie, 
maar als een bloemlezing: een verzameling 
losse spreuken en plaatjes met bijschriften. 
Ze vormen niet noodzakelijk een verhaal, 
maar hebben wél een gemeenschappelijk 
thema: de reis door de onderwereld en het 
bereiken van Osiris, de god der doden. De 
meest begrijpelijke delen gaan trouwens 
over riten die Osiris uit de dood opwekken. 
Het is niet gek dat ze in sarcofagen opdui-
ken: dezelfde ceremonieën zouden ook ge-
wone stervelingen opnieuw tot leven kun-
nen brengen.” 

Welk deel van het Tweewegen-
boek hebben jullie precies gevon-
den?
Willems: “Het gaat niet om de kaart met de 
twee wegen – die zit traditioneel ongeveer 
in het midden van de sarcofaagbodem. Er 
zijn wel delen bewaard gebleven die heel 
misschien tot het kaartgedeelte behoren, 

vervolg van P.01

Een fragment 
van een ander 

Tweewegen-
boek dat in 

Dayr al-Barsha 
gevonden 

werd, in het 
graf van Gua, 
de hoofdarts 

van gouverneur 
Djehoetihotep. 

Hier zijn de 
twee wegen 

duidelijk zicht-
baar. 

Professor Harco 
Willems met 
Hanne Creylman 
(toen studente 
archeologie) en 
Gina Laycock 
(University of 
Liverpool) in het 
graf van Ankh 
tijdens de opgra-
vingscampagne 
in 2012.

Boven:

In het graf van Ankh 
vond het team van 
professor Willems 
dit fragment van 
het voeteneinde 
van de sarcofaag. 
Daarop staan twee 
‘spreuken’ van het 
Tweewegenboek: 
een afbeelding van 
een zonnebark die 
op een slede wordt 
voortgetrokken en 
een tekst waarin de 
kisteigenaar zich 
identificeert met de 
zonnegod. 

Onder:

Hetzelfde fragment 
na kleurmanipu-
latie, die bijna 
onzichtbare sporen 
herkenbaar maakt.

Leuvense 
egyptologen graven 
zeldzaam

‘Tweewegenboek’ op
maar ze zijn zo zwaar beschadigd dat we ze – nog – niet 
hebben kunnen lezen. Het fragment dat we wél hebben 
kunnen lezen komt van het voeteneinde. Er staan twee 
‘spreuken’ op: zo worden de afzonderlijke secties van het 
Tweewegenboek genoemd. De ene spreuk is een afbeel-
ding van een zonnebark – het schip van de zonnegod Ra 
– die op een slede wordt voortgetrokken, met de namen 
van enkele goden daarbij. De andere is een tekst waarin 
de kisteigenaar zich identificeert met de zonnegod en 
onder meer vertelt over zijn werk als schepper.”

Opvallend: het boek is in de hij-vorm ge-
schreven. Nochtans heeft u het gevonden 
in de graftombe van een vrouw …
Willems: “In het oude Egypte mochten zowel mannen 
als vrouwen hopen op een gunstig hiernamaals. Maar 
het boek in de sarcofaag van Ankh vermeldt overal ‘hij’, 
daar waar ‘zij’ meer passend zou zijn. Dat komt door-
dat het idee van de hergeboorte zo nauw verbonden is 
met het tot leven wekken van Osiris, een mannelijke 
god. De masterversie van het Tweewegenboek kon je 
wel personaliseren, maar Osiris speelde altijd de hoofd-
rol. Het verklaart waarom Ankhs naam wel in het boek 
staat, maar de tekst niet aangepast is aan haar geslacht. 
In Egyptische funeraire teksten is dat eigenlijk altijd zo.”

“Buiten het Tweewegenboek hebben we overigens 
nog op veel meer houtfragmenten van dit graf teksten 
kunnen identificeren. Dit soort vondsten werd honderd 
jaar geleden aan de lopende band gedaan, maar ze wer-
den toen meestal vermeld als ‘te ver vergaan om te kun-
nen opgraven’. Er valt voor egyptologen dus nog veel 
te ontdekken.” 
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LEVEN
na 

LEUVEN 

reootje, kom hier, gij 
deugniet.” Vangrambe-
ren (40) zucht. We zitten 

in zijn open keuken in Meldert en hij 
probeert het jongste gezinslid te vangen. 
“Deze kitten kwam er voor mijn dochter-
tje. Ik ben zelf niet into dieren, ik zie veel 
liever mensen.”

Het valt inderdaad op hoe positief hij 
zich uitlaat over familie en vrienden, 
maar ook over de ploeg waarmee hij net 
het WK atletiek in Doha versloeg of de 
Sagans van deze wereld die hij voor zijn 
microfoon krijgt. Hij heeft, zo blijkt, ta-
lent voor bewondering. “Als kind keek ik 
al continu naar die atleten, ik verslond er 
artikels en boeken over. Die passie moet 
je hebben om sportjournalist te worden. 
Als het je pas op je achttiende gaat in-
teresseren, kom je tekort. Je moet sport 
voelen, ze moet in je genen zitten. Ik 
merk dat ik kritischer vragen aan profs 
mag stellen omdat ik zélf weet wat het 
is om een marathon te lopen of kapot te 
gaan op de fiets.”

“Het werd me met de paplepel inge-
geven, door mijn papa die leerkracht 
L.O. en voetbaltrainer was. Natuurlijk 
hadden we weleens ruzie, maar ik keek 
vooral naar hem op. Ik herinner me ma-
gische avonden in juni waarop hij mijn 
zus en mij meenam naar het Sportkot, 
waar hij gestudeerd had, voor de jaarlijk-
se voetbalwedstrijd tussen de ploeg van 
het universitair personeel en die van de 
kameraden van Meensel-Kiezegem, mijn 
papa’s geboortedorp. Ik raapte de ballen, 
liep rondjes op de piste en genoot van de 
adembenemende omgeving. Het Sport-
kot gaf me toen al een wauw-gevoel.”

Toch ging hij op zijn achttiende ook 
naar de infodag van Godgeleerdheid. 
“De zoon van vrienden van mijn ouders, 
een fijne gast, had daar gestudeerd. Zelf 
moest ik tot mijn zeventiende elke week 
naar de mis. De priester was een heel in-
telligente man. Hij had het Lam Gods 
nageschilderd, gaf mij bijlessen Frans en 

kon zich ziek lachen met Toon Hermans.”  

Verwoestend snel
Maar eigenlijk zat hij zelf in de knoop 
met zijn geloof, zegt hij. “Gods liefde 
en kracht, waarover ik zo vaak hoorde 
preken, ik voelde ze niet, integendeel, 
mijn tijd op de middelbare school was 
een beetje ellendig. Ik bleef lang kind, op 
mijn dertiende speelde ik nog met Lego, 
waardoor ik moeilijk aansluiting vond 
bij klasgenoten die toen al halve mannen 
waren. In de latere jaren zat ik in de klas 
met zoveel meisjes dat ik niemand had 
om mee over sport te praten. Het was een 
van de enige keren in mijn leven dat ik 
minder gelukkig was, en mijn schoolre-
sultaten gingen mee bergaf.”

“Zozeer dat het PMS twijfelde of ik 
wel unief aankon. Maar ik wilde bewij-
zen dat hun geëmmer voor niets was. Ik 
deed mee aan de voorbereidingsweek 
van L.O. en voelde direct dat ik op de-
zelfde golflengte zat met veel sportkotters. 
Als we iemand in het zwembad konden 
duwen of zijn broek aftrekken, dan de-
den we het. Heel flauw, ik weet het, maar 
dat speelse ging mij goed af. Tegelijk was 
ik bijna een voorbeeldstudent, die na de 
lange lesdagen netjes studeerde. Ik wil-
de bewijzen dat ik het kon, mijn droom 
najagen: een universitair diploma halen 
– voor de zekerheid – en daarna sport-
journalist worden.”

Hij schetst in geuren en kleuren zijn 
eerste examens, de paniek die hem daar-
bij kortstondig besloop, de trots waarmee 
hij naar zijn ouders belde om te zeggen 
dat hij onderscheiding had gehaald – 
“een van de gelukkigste dagen van mijn 
leven” – en het gemak waarmee hij daar-
na studeren en feesten combineerde. “Ik 
danste nooit, maar er was geen TD waar 
ik niet was. Ik had het ene na het ande-
re liefke, misschien dankzij mijn Robert 
Smith-kapsel”, lacht hij. Hij is een honds-
trouwe fan van The Cure.

De enige valse noot in die zorgeloos 

Maarten Vangramberen flitste en flirtte zich een weg door zijn studententijd. 
Met dank aan zijn hevigheid, flauwe moppen en Robert Smith-kapsel. Het 
enige waar hij spijt van heeft, is dat hij nadien niet doctoreerde. “Tegelijk 
denk ik: de dag dat ze me bij de VRT te oud en te lelijk vinden, kan ik me 
alsnog vastbijten in die heerlijke combinatie van sport en wetenschap.”

TEKST: Katrien Steyaert | FOTO: Rob Stevens
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MAARTEN VANGRAMBEREN, LICENTIAAT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORTJOURNALIST

“ Zonder adrenaline 
voel ik me vaak 
nutteloos”

studentikoze melodie is het feit dat hij 
niet op Erasmus ging – doordat hij een 
diefstal moest aangeven bij de politie 
miste hij de infodag daarover – en dat hij 
niet doctoreerde. “Ik had er verschillende 
gesprekken met professoren over, maar 
ze voelden wellicht dat mijn hart er niet 
100 procent in lag, want ik vroeg altijd 
naar de mogelijkheid om het te combi-
neren met journalistiek. Ik werkte toen 
al voor de regionale tv. Een doctoraat had 
me nochtans de inhoudelijke prikkels 
kunnen geven waarnaar ik zo hongerde.”

“Ik zit nu volop in de opnames voor 
het tweede seizoen van Wereldrecord (het 
Canvas-programma waarin hij de sleutel 
tot legendarische records zoekt – red.) en 
geniet ervan anatomie en biomechanica 
weer op te pikken en in universitaire labs 
rond te lopen. Mensen vergeten hoeveel 

wetenschap er achter topprestaties zit. Ik 
wil er hen graag de ogen voor openen. Ve-
len waren verbaasd toen ik, die toch niet 
onsportief ben, Keniaanse hardlopers 
maar een paar minuten kon bijhouden, 
maar ik wist al langer hoe verwoestend 
veel sneller zij zijn. Dit soort programma 
doorprikt de waan van de scorebordjour-
nalistiek – ‘die heeft gewonnen, op naar 
het volgende’ – en dat vind ik belangrijk.”

 
Flauwe moppen
Maar eerlijk is eerlijk: hij zou het ook 
saai vinden zonder de kick van live op 
antenne gaan. “Ik was in Doha weer de 

eerste die de Belgian Tornados na het 
behalen van hun brons mocht intervie-
wen. Dat blijft ongelooflijk. Ook tijdens 
de Spelen en de Tour sta ik op de eer-
ste rij, ik ontmoet ontzettend boeiende 
mensen en zie een stuk van de wereld. 
Daardoor kwam er uiteindelijk een ein-
de aan de worsteling met mijn spijt over 
dat doctoraat, omdat ik besefte: mijn job 
nu is minstens zo rock-‘n-roll als die van 
een academicus.”

“Het is ook fijn om impact te hebben”, 
zegt hij. “Als ik in Sportweekend de kan-
sen van de Tornados mag inschatten en 
dat blijkt achteraf juist te zijn, dan voel ik 
veel voldoening dat ik het publiek goed 
heb geïnformeerd. Dat is een verslavend 
soort voorrecht. Ik ben al gevraagd door 
zenders waar ik nog beter mijn boterham 
zou verdienen, maar ik zou daar nooit 
zoveel kijkers bereiken als bij de VRT. Ik 
speel toch liever voor vol een stadion dan 
voor vijf man.”

“De keerzijde is dat iedereen het ook 
ziet als je fouten maakt. Vroeger lag ik 
daar nachten van wakker, maar hoe meer 
kilometers ik maak, hoe meer ik dat rela-
tiveer. Ik weet dat ik me bijna maniakaal 
heb voorbereid, dat blijft de basis van al-
les, en als het dan toch misgaat, tja. Ook 
de stress voor live-interventies, die in 
mijn beginjaren afschuwelijk groot was, 
leerde ik relativeren. Ik blijf wel kritisch 
voor mezelf. Ik heb er tegenwoordig min-
der tijd voor, maar als het nodig is, herbe-
kijk ik mezelf, hoe pijnlijk dat ook is. Ik 
probeer te zien hoe ik mooiere woorden 
kan vinden, beter kan luisteren, nog meer 
humor moet durven gebruiken.”

De rest ligt niet altijd in zijn han-
den. “Dit jaar zou Tourwinnaar Geraint 
Thomas bij mij aan tafel komen in Vive 
le vélo, maar vijf minuten voor de opna-
me haakte hij af. We moesten dus razend-
snel op zoek naar een andere renner, een 
nieuw beeldfragment, aangepaste vra-
gen. Maar achteraf, bij een pint, konden 
we met de ploeg klinken en zeggen: ‘We 
hebben het toch maar geflikt’.”

“Mijn collega’s zijn vaak optimistisch, 
niets is hen te veel. Zo probeer ik zelf ook 
te zijn. Het is een bewuste keuze om men-
sen en dingen positief te benaderen. Ik 
moet zeggen dat ik er het voorbije jaar 
niet altijd in slaagde, waarschijnlijk om-
dat het zo druk was – de veertig opname-
dagen voor Wereldrecord deed ik allemaal 
in mijn vrije tijd. Maar gelukkig besef ik 
dan weer dat negatief zijn niet helpt. Ik 

Als ik had geweten 
hoe kwetsbaar ze 

me zouden maken, 
had ik nooit 

kinderen gehad. Ik 
geloof niet langer 
dat papa of mama 
worden de enige 

weg is naar geluk. 
Het maakt me 

soms bang.
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leerde het van mijn ouders. Nog altijd als ik 
hen bel, komt er één en al vrolijkheid door 
de lijn. Bij mij thuis is dat mijn taak. Als ik 
toch eens mijn schouders laat hangen, zegt 
mijn vrouw: ‘Hela, het is wel jouw rol om 
flauwe moppen te maken hè’.”

 
Reis ver, drink wijn, lach hard 
en kom terug
“Annick is de gestructureerde van ons 
twee”, vertelt hij zonder aarzelen. “Zij 
houdt ons gezin draaiende als ik weer eens 
wekenlang naar het buitenland ben. Ik zou 
het nog geen dag kunnen. Ik ben er al lan-
ger uit dat vrouwen veel straffere wezens 
zijn dan mannen.”

De liefde ten huize Vangramberen gaat 
al bijna twintig jaar terug, toen ze allebei 
werkten voor ROB-tv. “Annick maakte alle 
stappen in mijn carrière mee en zei altijd 
de juiste dingen, bijvoorbeeld als ik iets 
moest relativeren of naast een kans had 
gegrepen. Ik denk dat ze gevallen is voor 
mijn vuur, maar tegelijk weet ze de media-
wereld goed te doorprikken. Ze werkt er 

zelf nog altijd in (als personeelsmanager 
bij productiehuis De Mensen – red.). Kom 
ik van de Tour, iets wat veel mensen toch 
doet zwijmelen, dan heeft zij een lijstje met 

huishoudelijke taken voor mij klaar. Back 
to reality. Dat vind ik wel gezond.”

“Onze agenda’s op elkaar afstemmen 
blijft natuurlijk een gevecht, zeker omdat ik 
vaak weg ben tijdens weekends of vakantie. 
Deze zomer konden we drie weken gaan 
roadtrippen in Canada, dat was uitzonder-
lijk. Daarna was ik zelfs nog een volle week 
thuis, maar wil je geloven dat die er voor 
mij te veel aan was? Er bewoog van alles in 
de sportwereld en ik was daar niet bij. Zon-
der de adrenaline van mijn job voel ik me 
vaak nutteloos. Ik verlies me ook gemak-
kelijk in de constante stroom aan sport-
nieuws. Dan heeft mijn zoon al vijf keer 
iets gevraagd en heb ik het niet gehoord.”

Hij blijft bijna onafgebroken aan het 
woord, maar doet dat niet om pijnlijke 
waarheden te ontwijken. “Soms voelt het 
alsof ik niet helemaal de papa kan zijn die 
ik wilde zijn, maar ik troost mezelf met de 
gedachte dat het niet de kwantiteit, maar 
de kwaliteit is die telt. Ik laat mijn kinderen 
zoveel mogelijk van de wereld zien, ga vaak 
met hen naar musea – iets waar mijn rus-

teloze zelf verrassend rustig van wordt 
– en ik druk ze op het hart liefdevolle 
momenten te koesteren. Spinvis para-
fraserend zou ik hen willen zeggen: reis 
ver, drink wijn, lach hard en kom terug.”

Hij zwijgt even. “Als ik had geweten 
hoe kwetsbaar ze me zouden maken, 
had ik nooit kinderen gehad. Ik geloof 
niet langer dat papa of mama worden 
de enige weg is naar geluk. Het maakt 
me soms bang. Ik heb nog maar weinig 
krassen op mijn ziel, waardoor ik me af-
vraag of ik sterk genoeg zal zijn de dag 
dat me iets ergs overkomt. Ik denk eigen-
lijk van niet.”

 
Therapie
Hij blijkt een piekerkant te hebben. “Het 
lijkt misschien alsof alles bij mij van een 
leien dakje loopt – topjob, topgezin, 
topkameraden – maar ik draag ook een 
rugzakje met zorgen. Gelukkig is dat al-
tijd wat leger als ik gesport heb. Ik loop 
of fiets elke dag, zelfs al moet ik er om 
zes uur voor opstaan. Op maandag werk 
ik graag een halve marathon af. Sport is 
geweldige therapie en de beste preven-
tie tegen depressie, kankers en hart- en 
vaatziekten. Het zou onze gezondheids-
zorg zoveel goedkoper maken mochten 
meer mensen beseffen hoezeer welzijn 
en fitheid samenhangen. Amper twee 
keer 50 minuten L.O. op school, dat is 
toch belachelijk? Helemaal kwaad word 
ik als mensen neerkijken op sport, toch 
een onmisbaar facet van ons leven. Dat 
betekent niet dat ik verwacht dat mijn 
kinderen even grote sportfreaks worden 
als ik. Mijn zoon speelt liever toneel, dat 
vind ik absoluut niet erg.”

“Omgekeerd leer ik veel van Felix en 
Juliet. Ze doen me beseffen: die juiste 
renner niet aan tafel krijgen of die inter-
ventie niet helemaal goed afwerken, daar 
gaat het niet om. Tijd doorbrengen met 
je familie – dat telt. Als de VRT me op 
mijn 50ste te lelijk en te oud vindt, ben ik 
nog altijd een papa.”

“Ik maak me er wel zorgen over dat 
de curve van een medialoopbaan niet 
blijft stijgen, maar integendeel dreigt af 
te vlakken. Zoveel collega’s mogen met 
de leeftijd minder en minder doen. Maar 
ach, de dag dat het mij overkomt, kan ik 
misschien aankloppen bij Sport Vlaan-
deren of alsnog gaan doctoreren in Leu-
ven. Dat zou alleszins een terugkeer be-
tekenen naar een plek waar ik grenzeloos 
genoten heb.” 

Wie is 
Maarten
Van-
gramberen?
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Journalistiek, 
VLEKHO Brussel
 
Loopbaan
2000-2001: 
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Sinds 2008: 
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INSCHRIJVINGSREGISTERS OUDE UNIVERSITEIT
ZIJN KLAAR VOOR DE TOEKOMST

BELEID

et de oude universiteit 
bedoelen we de periode 
vanaf de oprichting in 

1425 tot 1797, toen het Franse regime de 
universiteit ophief. De matrikels – van het 
Latijnse matricula, wat ‘register’ betekent 
– bevatten de namen van 144.000 perso-
nen die in deze periode aan de universiteit 
verbonden waren.

Eddy Put is waarnemend departe-
mentshoofd bij het Rijksarchief, waar de 
matrikels worden bewaard, en is als pro-
fessor in de archiefwetenschap verbonden 
aan de KU Leuven. “De rector – of een as-
sistent, dat weten we niet zeker – schreef 
iedere student in”, vertelt hij. “We zien al-
leszins dat het handschrift steeds veran-
dert bij het aantreden van een nieuwe rec-
tor. De namen zijn vaak bijzonder netjes 
geschreven, wat doet vermoeden dat ze 
eerst in het klad werden neergepend.”

De registers bevatten de gegevens van 
zowel studenten als personeelsleden: hun 
naam, herkomst en datum van inschrij-
ving. Vaak werd daaraan toegevoegd of 
ze tot de arme of rijke klasse behoorden. 
Eerstejaarsstudenten zaten in verschillen-
de pedagogieën: het Varken, het Kasteel, 
de Lelie en de Valk. Ook die werden soms 
genoteerd.

Tijdens het Ancien Régime betekende 
het heel wat om je naam in de matrikels 
te hebben staan, want een inschrijving 
aan de universiteit verschafte studenten 
en personeel namelijk enkele interessante 
privileges. De universiteit was een stad in 
een stad, met een eigen politie en recht-

bank. Studenten die iets mispeuterden, 
werden dus berecht door de universiteit, 
die vaak veel milder was. “Bovendien kon-
den ze bier en wijn belastingvrij aankopen. 
Veel professoren zetten zo een handeltje 
op met mensen buiten de universiteit”, 
vertelt Put.

Typfouten
Voor de restauratie van de boeken – met 
steun van het fonds Baillet Latour en de 
Koning Boudewijnstichting – vertrouwde 
het team op de specialisten van Restau-
ratie Nijhoff Asser in Amsterdam. Hun 
opdracht: de boeken met zo weinig moge-
lijk ingrepen zo goed mogelijk herstellen. 
Enkele banden die in de 19de eeuw al eens 
waren gerestaureerd, kregen zelfs wat van 
hun oude flair terug. 

De ontsluiting van de matrikels kent een 
lange voorgeschiedenis: ze werden in de 
loop van de vorige eeuw overgetikt en uit-
gegeven in dikke boeken met grote indi-
ces. Dat was een gigantische klus, en door 
het manuele werk zijn er heel wat fouten 
in de gegevens geslopen. “Dankzij het har-
de werk van onze medewerkster Suzanne 
Jannis zijn de 144.000 inschrijvingen nu 
– zonder typfouten – in een databank in-
gevoerd. Een klus die maanden heeft ge-
duurd”, vertelt Put. 

Toch is er nog ruimte voor verbetering. 
“We kunnen niet altijd de exacte afkomst 
van een student achterhalen: in de 15de 
eeuw werd vaak het bisdom aangegeven 
in plaats van een dorp of stad. Een ander 
probleem is dat de namen van buitenland-
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Benieuwd of iemand uit uw familiegeschiedenis tijdens het 
Ancien Régime in Leuven heeft gestudeerd? Dat kunt u sinds 
kort gemakkelijk vanuit uw luie stoel achterhalen: de inschrij-
vingsregisters van de oude universiteit zijn voortaan online te 
doorzoeken. Om ook de tastbare kopieën van de matrikels een 
nieuw leven te geven, zijn de acht lijvige boeken grondig geres-
taureerd. Zo zijn ze alvast klaar voor de 600ste verjaardag van 
de universiteit in 2025. 

TEKST: Elisa Nelissen | FOTO: Rob Stevens

Mercator, 
Erasmus, 
Vesalius...
Browsen langs 
studenten 
van weleer01/ Samenwerking 

gestroomlijnd
De nabijheid van UZ Leuven is een 
enorme meerwaarde voor het onder-
zoek en het onderwijs binnen de Groep 
Biomedische Wetenschappen, en vice 
versa. Vicerector Van Geet zet in op 
het versterken van de synergieën en de 
inspirerende context die ontstaan door 
onderwijs, onderzoek en klinische 
dienstverlening op de gezamenlijke 
Health Sciences-campus te voorzien. 
Bovendien werden concrete stappen 
gezet om de samenwerking nog te 
faciliteren.  

“Er zijn heel wat professoren die een 
aanstelling hebben aan de KU Leuven 
én UZ Leuven”, zegt Van Geet. “We heb-
ben interacties met de medische dienst-
hoofden ingebouwd, zodat voor deze 
professoren een geïntegreerde loop-
baanzorg wordt gerealiseerd.” 

Ook voor artsen met een doctoraat 
maar zonder academische aanstelling 
die vanwege hun expertise worden in-

gezet in het onderwijs, werden stappen 
vooruit gezet. “We hebben het statuut 
van klinisch lector in het leven geroe-
pen. Zo kunnen hun inspanningen toch 
erkend worden.”

02/ Ticketje toekomst
Op het vlak van onderwijs kijkt Van 
Geet samen met de decanen volop naar 
de toekomst. “We willen onze studenten 
zo goed mogelijk klaarstomen voor een 
carrière als arts, apotheker of kinesist 
– beroepen die er in de toekomst heel 
anders zullen uitzien. Denk maar aan de 
komst van nieuwe medische technieken 
zoals genoomanalyse, of aan de vraag 
hoe om te gaan met artificiële intelligen-
tie.” Samen met Meta forum wil de vi-
cerector de biomedische actoren van de 
toekomst definiëren om studenten vol-
doende competenties en vaardigheden 
mee te geven om die rollen te vervullen.

Een ander project dat in de steigers 

staat, is een vaardigheidscentrum. “Het 
wordt een leeromgeving waar studen-
ten een stap dichter bij de praktijk ko-
men, bijvoorbeeld via leermodules 
met virtual reality. Externen zullen er 
eveneens terechtkunnen, of zelfs het 
brede publiek. Ook mensen die wil-
len leren reanimeren zullen er welkom 
zijn. Via dit centrum willen we van de 
KU Leuven ook een ‘hartveilige univer-
siteit’ maken.”

Voor studenten wordt nog een ande-
re grote troef uitgewerkt: SCONE, een 
geïntegreerd platform voor de studen-
tenloopbaan. “Ontworpen naar de spe-
cifieke noden van studenten. Via het 
e-platform worden alle aspecten van 
de stages beheerd en wordt onder meer 
het traject voor masterproeven georga-
niseerd, inclusief de ethische goedkeu-
ring ervan.”

03/ Interdisciplinariteit 
troef 
“Belangrijk voor onderzoek is sa-
menwerking en interdisciplinariteit”, 
vindt Van Geet. “We hebben ‘joint 
appointments’ mogelijk gemaakt, zodat 
ZAP-leden kunnen worden aangesteld 
aan twee verschillende departementen. 
En doctoraatsstudenten zullen over de 
grenzen van groepen kunnen werken 
aan interdisciplinaire doctoraten.” 

Daarnaast werd de samenwerking 
met VIB (Vlaams Instituut voor Bio-
technologie) verder geoptimaliseerd. 
“We hebben een degelijk, duurzaam af-
sprakenkader gemaakt voor de aanstel-
lingen voor KU Leuven-VIB-groepslei-
ders. Dat ontbrak nog, en zorgde voor 
heel wat onzekerheid en frustratie.”

“We werken ook aan de verdere 
professionalisering van de core facili-
ties. Daar hoort ook het proefdieren-
centrum bij. Voor dierproeven waren 
er al de 3  V’s: vervangen, verminde-
ren en verfijnen. Daar willen we nu 
een vierde ‘V’ aan toevoegen: verant-
woording. De groep maakt werk van 
een wetenschappelijk onderbouwde 
maatschappelijke verantwoording van 
proefdierenonderzoek.”

TEKST: Tine Danschutter | FOTO: Rob Stevens

   Vicerector Van Geet is ook bevoegd voor 
ontwikkelingssamenwerking. Binnen 
dat domein werkt ze samen met partners 
in het zuiden verder aan duurzame 
capaciteitsopbouw. Meer daarover in een 
volgende Campuskrant.

CHRIS VAN GEET 
VICERECTOR GROEP BIOMEDISCHE 
WETENSCHAPPEN, 
OOK BEVOEGD VOOR UNIVERSITAIRE 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

“ Welke biomedische 
actoren heeft 
de toekomst nodig?”

Voor dierproeven waren 
er al de 3 V’s: vervangen, 
verminderen en verfijnen. 
Daar willen we nu een 
vierde ‘V’ aan toevoegen: 
verantwoording.
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De acht vicerectoren van team Sels 
blikken in drie stappen terug op de 
eerste twee jaar, en vooruit naar de 
toekomst.3
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se studenten vaak fonetisch werden ge-
schreven, en dus niet altijd gemakkelijk 
te ontcijferen zijn.” 

De data moeten dus verder opge-
schoond worden. Daar is expertise voor 
nodig, die in België niet in grote mate 
aanwezig is. “We hebben maar een be-
perkt aantal medewerkers die we daar-
voor kunnen inzetten. In het buitenland 
is dat doorgaans anders: bij het nationaal 
archief van het Verenigd Koninkrijk wer-
ken 35 mensen enkel aan de didactische 
kant van het archief.”

Werelderfgoed
Het archief van de oude universiteit, waar 
de matrikels deel van uitmaken, bevat 
zo’n 180 meter aan documenten en is een 
van de oudste en best bewaarde vroeg-
moderne universiteitsarchieven. In 2013 
werd het opgenomen in het Memory of 
the World Register van UNESCO. De do-
cumenten vormen een belangrijk puzzel-
stuk in de intellectuele geschiedenis van 
met name de 16de eeuw. Na Parijs was 
Leuven in die tijd de grootste universiteit 
ten noorden van de Alpen. De matrikels 
bevatten de inschrijvingen van enkele van 
de bekendste alumni, onder wie Gerard 
Mercator, Desiderius Erasmus, Justus 
Lipsius en Vesalius.

We mogen van geluk spreken dat er zo 
veel overblijft van het archief. Jarenlang 
zwierf het van de ene plek in Europa naar 
de andere, nadat het universiteitsbestuur 
de belangrijkste documenten het land uit 

had gesmokkeld om ze veilig te stellen 
voor de Franse bezetter. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog ging de stichtingsbul bo-
vendien in vlammen op. 

Priesters en drukkers
“We krijgen regelmatig bezoek van inter-
nationale onderzoekers die op zoek zijn 
naar alle mogelijke sporen van een indi-
vidu”, zegt Put. “Nu deze informatie on-
line beschikbaar is, is de drempel enorm 
verlaagd. Omdat de universiteit ook bij-
hield wie zijn diploma behaalde, kunnen 
we een universitaire carrière mooi in 
kaart brengen.”

Ook aan de KU Leuven zelf worden de 
matrikels regelmatig geraadpleegd. “Vaak 
zijn ze zelfs één van de weinige aankno-
pingspunten om het leven van vroegmo-
derne figuren te reconstrueren”, zegt Ly-
dia Janssen, postdoctoraal onderzoeker 
aan de Onderzoekseenheid Geschiedenis 
van Kerk en Theologie. “Ze zijn dus een 
onmisbare en zeer rijke bron voor ieder-
een die onderzoek doet naar de Leuvense 
universiteit of haar alumni.” Zelf gebruikt 
Janssen de matrikels in haar onderzoek 
naar de Hollandse Zending, het bestuur 
van de katholieke gemeenschap in de 
Noordelijke Nederlanden. Met de ma-
trikels kan Janssen priesters identificeren 
die in Leuven hebben gestudeerd. “Vroe-
ger gebruikte ik de overgetypte publicatie, 
dus de databank zal mijn opzoekwerk een 
stuk gemakkelijker maken.”

Heleen Wyffels van de Onderzoeks-

groep Nieuwe Tijd gebruikt de werken 
voor haar doctoraatsonderzoek. “Ik ga 
in de inschrijvingsregisters op zoek naar 
vrouwelijke drukkers – vaak weduwes. 
Omdat drukkers voor de universiteit 
werkten, werden ook zij in de matrikels 
ingeschreven.”

Onderzoek naar grotere delen van de 
matrikels gebeurt minder vaak. “Nu is er 

vooral interesse van lokale historici”, zegt 
Put. “Zo gebeurde er een studie naar de 
rekrutering van de universiteit in Den-
dermonde en Brugge van de 15de tot de 
18de eeuw. In de data zie je meteen een 
aantal patronen, zoals welke families 
van generatie tot generatie naar Leu-
ven kwamen.”

Om grootschalig onderzoek naar de 
studentenaantallen te vereenvoudigen, 
werkt het archief aan een beleid rond 
open data. Dat zou onderzoekers toe-
staan om de gehele dataset gemakkelijk 
te analyseren. “Volgend jaar willen we 
ook een nieuwe website lanceren die veel 
gebruiksvriendelijker is”, zegt Put. “Het 
archief hoopt zo meer bezoekers aan te 
trekken die anders hun weg niet naar de 
databank vinden. Nu moet je vier of vijf 
keer klikken tot je een resultaat krijgt. 
Mijn kinderen vinden dat veel (lacht). Al 
mogen we niet vergeten dat dit in verge-
lijking met vroeger een ongelofelijk luxu-
euze situatie is.” 

Eddy Put:

De namen van 
buitenlandse 

studenten werden vaak 
fonetisch geschreven, 
en zijn daardoor niet 
altijd gemakkelijk te 

ontcijferen.

   

Zelf iemand 
opzoeken in de 
matrikels? 
Zo werkt het:

1. Surf naar https://
search.arch.be 

2. Klik op het tabblad 
‘Personen’

3. In de kolom links 
vult u de naam 
en eventueel nog 
andere gegevens 
in, en onder 
‘Akte’ selecteert 
u in het menu 
met projecten 
‘Matrikels – Oude 
Universiteit 
Leuven’ aan.

De inschrijving van 
Erasmus, op de derde 
regel (onderlijnd), leest als 
volgt: “Magister Erasmus 
de Roterodammis sacrae 
theologiae professor.” 
Later schreef iemand er 
in de kantlijn nog bij: “ille 
nominatissimus” (“de zeer 
beroemde”) om aan te 
tonen dat het om de enige 
echte Erasmus ging.

Eddy Put met één van de 
gerestaureerde boeken:
“We krijgen 
regelmatig bezoek 
van internationale 
onderzoekers die op zoek 
zijn naar alle mogelijke 
sporen van een individu.”
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“Dialoog is de basis van alles”

KOT
OP

Het is een straffe dame bij wie we deze 
keer op visite gaan. Tijdens haar mid-
delbareschooltijd in Anderlecht zakte 
het zelfvertrouwen van Imane Bakkioui 
diep onder nul, met amper één leer-
kracht die in haar geloofde. “Kinderen 
zou je omhoog moeten tillen, maar die 
school trok mij naar beneden. Mocht het 
lerarenkorps zien wat me intussen alle-
maal is overkomen en hoe het me hier 
en nu vergaat, ze zouden versteld staan.”

“Zonder het Boost-programma van de 
Koning Boudewijnstichting zou ik nu 
niet in Leuven studeren”, stelt Imane 
Bakkioui onomwonden. Boost is een 
meerjarig traject dat jongeren uit een 
kwetsbare omgeving ondersteunt om 
hun slaagkansen in het hoger onderwijs 
te maximaliseren. “Dat programma heeft 
me geholpen met mijn studiekeuze én 
het heeft me gestimuleerd om een sociaal 
netwerk uit te bouwen.” 

Zo bracht het Imane ertoe om samen 
met enkele compagnons het project Let-
ters For Bridges op te starten. Ze prikkel-
den landgenoten om een anonieme brief 
te schrijven over hoe ze de toekomst van 
België zagen. Waar hoopten ze op, waar 
vreesden ze voor? “Vervolgens stuurden 
wij die brief door naar iemand anders. Als 
ze dit wilden, brachten we die twee men-
sen daarna in contact met elkaar. Vele 
mensen hebben eraan geparticipeerd, 
zelfs vluchtelingen. Het project trok de 
aandacht van de Amerikaanse ambassa-
de in Brussel. Omdat ze zagen dat ik be-
zig was met interreligieuze en intercultu-
rele dialoog, kozen zij mij vorig jaar uit 
om deel te nemen aan het International 
Visitor Leaderschip Program, een van 
de meest prestigieuze uitwisselingspro-
gramma’s van het Amerikaanse ministe-
rie van Buitenlandse Zaken.”

 01/ Boek ‘Achter de sluier’  

“Toen ik destijds in Leuven arriveerde, 
voelde ik me eenzaam. Ik miste mijn fa-
milie heel erg. Op kot begon ik de boeken 
te lezen van Fatima Mernissi, een Marok-
kaanse socioloog, activist en feminist. 
Ik ging haar daardoor beschouwen als 

een grote zus. Ik deel veel waarden met 
haar. Zij schrijft in Achter de sluier over 
de plaats van vrouwen in de islam en de 
maatschappij. Wat ik knap vind, is dat ze 
in haar werk niet enkel hooggeschoolde, 
welgestelde vrouwen aan het woord laat. 
Ze reisde ook naar de bergen in Marokko 
om te praten met vrouwen die niet eens 
van het bestaan van de term feminisme 
afwisten. Niettemin willen die hardwer-
kende vrouwen net zo goed voor hun 
waardigheid vechten. Fatima Mernissi wil 
ook heel bewust, en terecht, een dialoog 
met mannen op gang brengen.” 

 02 / Stok  

“Twee jaar geleden ben ik met mijn grote 
zus Sephora naar Japan gereisd. Sephora 
wou absoluut de Fuji-san beklimmen, de 
hoogste berg van dat land. Ik heb mijn 
grote zus altijd hard bewonderd, deels 
omdat ik vroeger zo onzeker was. Sepho-
ra heeft me echt moeten overtuigen om 
mee naar boven te gaan. Na zeven uur 
bereikten we de top van de Fuji-san. We 
ondernamen de tocht ’s nachts, omdat we 
absoluut de zonsopgang vanop 3.776 me-
ter hoogte wilden meemaken. We waren 
er getuige van een ritueel met monniken 
en bewonderden de natuurpracht in 
alle stilte.” 

“Wat het heeft losgemaakt, kan ik 
moeilijk verwoorden. Het heeft mij in 
ieder geval diep in mijn ziel geraakt en 
me sterker gemaakt. Ik ga nooit meer bij 
voorbaat beweren dat ik iets niet kan. Als 
iets niet direct wil lukken, bijvoorbeeld 
in mijn studie, helpt de herinnering aan 
de Fuji-san om door te zetten. De band 
met mijn zus is er nog sterker door ge-
worden. Deze stok, waarop een stempel 
staat die bevestigt dat ik de 3.776 meter 
heb overbrugd, staat symbool voor onze 
hechte relatie.”

 03/ IVLP-certificaat   

“Voor het International Visitor Leader-
ship Program ben ik voor twee weken 
naar de VS gevlogen. Ik heb er Atlanta, 
Washington DC en Charlottesville be-
zocht. Daar ontmoette ik verschillende 
interreligieuze leiders en zag ik hoe Ame-

rika omgaat met religieuze minderheden. 
Het eerste amendement van de Ameri-
kaanse grondwet verzekert de vrijheid 
van godsdienst. Er worden subsidies 
vrijgemaakt om de joodse, christelijke en 
islamitische gemeenschappen met elkaar 
in contact te brengen. De verschillende 
religies organiseren ook geregeld samen 
activiteiten. Spijtig dat we daar in een stad 
als Brussel enkel van kunnen dromen. 
Dialoog is de basis van alles. Zonder com-
municatie kun je niets opbouwen.” 

“De reis heeft me nieuwe inzichten 
bezorgd. Omdat iedereen steevast naar 
mijn afkomst peilt, stelde ik me vroe-
ger altijd voor als een Belg met Marok-
kaanse roots. In de VS heb ik dat afge-
leerd. Daar zegt iedereen trots dat ze 
Amerikaan zijn, waar ze ook vandaan 
komen. Tegenwoordig antwoord ik dus: 
‘Ik kom uit Brussel’ (lacht). Je zou ook 
kunnen zeggen dat ik met dit diploma 
revanche heb genomen op mijn moeiza-
me middelbareschooltijd.”

 04/ Marokkaans schilderij  

“Ik heb dit schilderij zelf in Marokko laten 
maken. Het stelt mijn grootouders voor 
op hun geboortegrond in Noord-Ma-
rokko. Ze hebben de bergstreek verlaten 
om ons een betere toekomst te bieden. Je 
ziet rechtsboven de vlag van de Berbers, 
de oorspronkelijke inheemse bevolking 
waartoe mijn grootouders behoren en 
die in Marokko gediscrimineerd werd. 
Ze kregen het er zo moeilijk dat ze alles 
achtergelaten hebben en geëmigreerd 
zijn. Ik ben heel blij dat ze voor België 
hebben gekozen: we hebben het hier echt 
goed. Als ik het soms moeilijk heb in 
mijn leven, dan denk ik aan mijn oma en 
opa. Door de opofferingen die ze hebben 
gedaan, ben ik het aan hen verplicht om 
iets van mijn leven te maken. Dat mijn 
zus Sephora nu doctoreert aan de VUB 
als kinesitherapeut en ik betrokken ben 
bij sociale projecten en daarbij zelfs ko-
ningin Mathilde heb ontmoet, maakt hen 
bijzonder fier.” 

TEKST: Peter Van Dyck | FOTO’S: Rob Stevens

Ligging
Brusselsestraat

Prijs / opp.
260 euro / 13 m²

Vrouw des 
kamers
Imane Bakkioui (22) 
werkt een bachelor 
arabistiek en 
islamkunde af en 
is intussen een 
master management 
begonnen.

Plus
“Ik zit hier dichtbij 
heel wat winkels. 
Van supermarkt tot 
multiculturele zaken. 
Streekproducten 
uit de hele wereld, 
Arabisch brood … 
het is hier allemaal 
te vinden.”

Minus
“Het is wat krap. De 
muur tussen de 
lavabo en de rest van 
mijn kamer zorgt voor 
plaatsverlies.”

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

01/ 

02/ 

04/ 

03/ 

IMANE BAKKIOUI, BRANDEND VAN SOCIAAL ENGAGEMENT
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SPEED
DATE In 25 vragen naar hoofd en hart 

van Timothy Devos

ook wel een motivator, zowel voor mijn 
medewerkers als voor mijn patiënten 
en studenten.”

08/ Wat is uw meest onhebbelijke 
eigenschap?
“Ik durf weleens wat te veel op één dag te 
plannen, waardoor mijn agenda in het hon-
derd loopt en ik overal te laat kom.”

09/ Waaraan hebt u een hekel?
“Mensen die niet consequent zijn en niet 
handelen naar wat ze vertellen.”

10/ Wanneer bent u het bangst 
geweest?
“Tijdens een storm belandde er een groot 
reclamepaneel in de voorruit van onze auto, 
met heel wat schade tot gevolg. We hadden 
twee kleine kinderen op de achterbank, 
maar gelukkig was er niemand gewond.”

11/ Welk voorwerp zou u redden als 
uw huis in brand stond?
“Ik koester een aantal mooie oude boeken 
over geneeskunde die ik heb gekregen van 

mijn grootvader, die chirurg was. Ik had 
heel veel bewondering voor hem.”

12/ Uit hoeveel leden bestaat uw 
gezin?
“Mijn vrouw en ik hebben vijf kinderen 
tussen de veertien en de acht, vier doch-
ters en één zoon. De jongste twee zijn 
een tweeling.”

13/ Hebt u een guilty pleasure?
“Chocolade!”

14/ Welk goed voornemen kan u 
maar niet volhouden?
“Op tijd beginnen aan de voorbereiding van 
voordrachten en dergelijke. Er moet altijd 
een beetje druk op de ketel zitten.”

15/ Wat is de grootste les die het 
leven u heeft geleerd?
“Als student bracht ik af en toe een bezoek-
je aan de bewoners van een rusthuis. Ik 
moet vaak denken aan wat een wijze oude 
dame daar altijd zei, over hoe mensen vaak 
in één adem praten over het mooie weer 
van vandaag en het slechte weer dat voor 
morgen voorspeld wordt. In plaats van ge-
woon te genieten van dat mooie weer!”

16/ Wat was het meest pakkende 
moment uit uw loopbaan? 
“Dan denk ik aan die patiënt die ik heb 
begeleid toen hij een geneesmiddel kreeg 
toegediend in het kader van een studie. Die 
behandeling heeft zijn leven volledig veran-
derd. Telkens als hij op controle komt, denk 
ik: ‘Daarvoor doen we het!’”

17/ Hoe komt u bij na een lange dag?
“Tijdens de rit naar huis overdenk ik de 
voorbije dag, en als ik thuis ben bieden de 
kinderen voldoende verstrooiing om alles 
snel van me af te zetten.”

18/ Wat zit er in uw cd-speler?
“Meestal wordt de cd-speler door de kin-

Professor Timothy Devos (45) is hematoloog en verbonden 
aan de Onderzoeksgroep Moleculaire Immunologie. 

TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

01/Wat wilde u later worden?
“Als kleine jongen koesterde ik een enor-
me bewondering voor pater Damiaan. Ik 
zei dan ook dat ik ontwikkelingshelper, 
dokter en priester wilde worden … Én dat 
ik wilde trouwen, tot groot jolijt van mijn 
zus en broers, die toen al doorhadden dat 
er van het priesterschap niet veel in huis 
zou komen.”

02/ Zou u vandaag dezelfde keuzes 
maken?
“Ongetwijfeld. Hematologie is een do-
mein dat mooi aansluit bij mijn doctoraat 
in de immunologie, en één waar nog heel 
veel vooruitgang in wordt geboekt. Heel 
specifiek hou ik me zelf bezig met myelo
proliferatieve aandoeningen, een groep 
ziektes waarbij te veel cellen aangemaakt 
worden – rode bloedcellen bijvoorbeeld of 
bloed plaatjes. Maar ik ben ook bezig met 
celtherapie, waarbij cellen worden ingezet 
om bepaalde immunologische reacties te 
onderdrukken of uit te lokken.”

03/ Wat weten uw studenten niet 
van u?
“Dat ik in mijn jeugd klarinet heb gespeeld 
in een harmonie en vaak in uniform en 
kepie op straat heb gelopen.”

04/ Hebt u een motto?
“Een vrijgevig leven is een gelukkig leven.”

05/ Welk boek ligt er op uw 
nachtkastje?
“Veel te veel boeken. Ik ben geen regelma-
tige lezer, ik lees vooral als ik vakantie heb, 
een spannende roman van Tom Clancy of 
Deon Meyer bijvoorbeeld.”

06/ Voor welk tv-programma blijft 
u thuis?
“Ik heb geen tv.”

07/ Wat is uw beste eigenschap?
“Ik denk dat ik een teamspeler ben, en 

deren ingepalmd, maar als ik dan toch 
eens mag kiezen, zet ik vaak iets op van 
Yevgueni, of U2. Wat klassieke muziek be-
treft hou ik veel van Dvořák.”

19/ Wat zou u graag beter kunnen? 
“Ik zou graag wat handiger zijn, kleine her-
stellingen thuis zelf kunnen uitvoeren en 
zo. Helaas is dat niet aan mij besteed.”

20/ Wat was uw meest recente 
vakantiebestemming?
“We zijn met het gezin gaan kamperen in 
Frankrijk, in de Vallée du Lot, op een do-
mein bij mensen thuis. Dat doen we wel 
vaker, gamping heet dat, van garden cam
ping – niet te verwarren met glamping (een 
luxueuze manier van kamperen – red.) .”

21/ Is er iets waar u al lang van 
droomt om te doen?
“Ik heb mijn stage gedaan in Chili en zou 
heel graag nog eens teruggaan.”

22/ Waarop bent u het meest trots?
“Op mijn ouders, op wie ze zijn, wat ze heb-
ben verwezenlijkt en nog altijd doen. Een 
mengeling van trots en dankbaarheid.”

23/ Wat zullen we over vijftig jaar 
onbegrijpelijk vinden?
“De manier waarop we ons vandaag ver-
plaatsen, de files die we dagelijks trotse-
ren.”

24/ Wat is uw grootste angst?
“Ik ben weinig angstig aangelegd. Angst is 
ook een zeer slechte raadgever …”

25/ Welke hobby bewaart u voor uw 
pensioen?
“Ik tuinier graag, en ik speel zaalvoetbal 
met collega’s. Vroeger zeilde ik veel, ik ben 
geboren aan de kust. In mijn jonge jaren 
was ik zeilmonitor. Zeilen zou ik graag weer 
oppakken. Maar ik ben realistisch: dat zal 
nog even moeten wachten …” 
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Timothy Devos:
“Het meest 

trots ben ik op 
mijn ouders, 

op wie ze zijn, 
wat ze hebben 

verwezenlijkt en 
nog altijd doen.”

“ Een vrijgevig 
leven is een 
gelukkig leven”

Mensen praten 
vaak in één adem 
over het mooie 
weer van vandaag 
en het slechte weer 
dat voor morgen 
voorspeld wordt.
In plaats van gewoon 
te genieten van dat 
mooie weer!
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KNOCK-OUT VOOR DE PEDAGOGISCHE TIK? 

Genoeg gekletst!
Gebruiksaanwijzing 

voor de hedendaagse mens

MODERNE  
TIJDEN 

‘Mamaatje die zal kijven, papaatje die zal slaan’. Twee regels uit een kinderlied dat we onbezorgd meezongen 
toen we zelf nog een klein, klein kleutertje waren. Inmiddels zijn de tijden én opvoedmethodes veranderd. 
Mag papaatje nog slaan? En hoe pedagogisch is de pedagogische tik? TEKST: Pieter-Jan Borgelioen | ILLUSTRATIE: Gudrun Makelberge

Conclusie:
Wie zijn kind straft met een 
pedagogische tik, doet een 
goede opvoeding geweld aan.

gogische tik. Een paar jaar geleden ontmoette ik 
een collega op een congres, en zij ging er prat op 
dat ze begonnen was met pedagogische tikken 
uit te delen aan haar kinderen. Ik was in shock! 
Je kinderen op een berekende manier slaan, grie
zeliger kan niet ...”  

Zijn kinderen die nooit een pedagogische tik 
krijgen beter af? “Dat valt moeilijk te zeggen, 
omdat het afhangt van verschillende factoren. 
Sommige kinderen zijn extreem gevoelig voor 
fysiek geweld, andere minder. Er zijn ook kin
deren die soms een tik krijgen, maar wél in een 
warme thuissituatie zitten ... En dan hebben we 
het nog niet gehad over verbaal geweld: je kind 
kleineren of beledigen. Ook dat kan zware ge
volgen hebben. Geweld, hoe miniem ook, is ge
woon niet fijn. Waarom zou je het gebruiken als 
er alternatieven zijn?” 

“D

 IN BEELD 

De Kinderuniversiteit bestaat vijftien 
jaar en daarom werd voor deze edi-
tie het thema ‘reis door de tijd’ geko-
zen. Tijdens het college van professor 
Jeroen Poblome op 5 oktober was dat 
meteen een behoorlijk pittige reis. Hij 
liet de kinderen kennismaken met een 
gereconstrueerde Romeinse man en 
Midden-Byzantijnse vrouw uit Sagalas-
sos, de antieke stad waar de professor 
en zijn team onderzoek doen. Hij ver-
telde onder meer wat deze mensen 
aten, hoe ze woonden, welke ziektes ze 
hadden en hoe ze na hun dood begra-
ven werden. De Kinderuniversiteit komt 
nog naar de Boekenbeurs in Antwerpen 
(2/11) en naar Campus Brugge (30/11).

   Programma en inschrijvingen:  
www.kuleuven.be/kinderuniversiteit/

De kop   
is eraf
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é pedagogische tik bestaat 
niet”, zegt professor gezins
pedagogiek Karla Van Leeu

wen. “Daarvoor is het begrip te ruim: geef je zo’n 
tik eens om het jaar, of elke dag? Gaat het om 
een tikje op de vingers of een slag in het gezicht? 
Hoe hard sla je? Er is een groot verschil tussen 
je kind eenmaal per jaar op de vingers tikken of 
het dagelijks een pak rammel geven. Los daar
van vind ik een tik sowieso niet ‘pedagogisch’. 
Opvoeden met behulp van fysiek geweld is nooit 
een goed idee. Wie zijn kind vaak een klets op 
de poep geeft, kan na een tijd gaan merken 
dat het niet meer werkt, en overschakelen op 
zwaardere straffen. Zo zet je de deur open voor 
mishandeling …”  

Wat met een zachte tik op de hand van je peu
ter? “Zo’n tik geeft onmiddellijk resultaat. Je 
dient een onaangename prikkel toe, zodat on
gewenst gedrag stopt. Voor veel ouders lijkt dat 
effectief, maar op lange termijn is het dat niet. Je 
loopt het risico dat kinderen gaan gehoorzamen 
uit angst voor de tik, en niet omdat ze beseffen 
wat ze fout hebben gedaan. Leg je kinderen lie
ver uit wat er verkeerd is aan hun gedrag en laat 
hen empathie kweken. Als je je peuter duidelijk 
wil maken waarom hij andere kindjes geen pijn 
mag doen, ga je toch zelf geen tik uitdelen?” 

Wie niet horen wil … 
Wie zijn kind een pedagogische tik geeft, is so
wieso een slechte ouder? “Dat zeg ik niet. Ook 
ouders kunnen het moeilijk hebben met zo’n 
tik. Uit onderzoek blijkt dat er een verband is 
tussen stress en fysiek geweld. Gestresseerde 
ouders hebben minder geduld met kinderen en 
zullen sneller uitschieten. Als ze een tik geven, 
is dat uit onmacht. Nadien voelen ze zich vaak 
schuldig en minder competent, wat voor extra 
stress zorgt. Velen zoeken hulp, om op een alter
natieve manier met hun kind te leren omgaan. 
Tegelijk heb je ouders die ervan overtuigd zijn 

“Je kan kinderen al vroeg op de negatieve gevol
gen van hun daden wijzen. Zeg hen dat ze de 
poes geen pijn mogen doen, of dat ze niemands 
speelgoed mogen afpakken ... Ook hersteltaken 
zijn nuttig. Laat je kind een omvergeworpen 
blokkentoren van een vriendje heropbouwen of 
zich excuseren bij een vriendinnetje dat hij of zij 
geslagen heeft. Zo komt de benadeelde partij in 
beeld, wordt duidelijk waarom je een straf geeft, 
en leer je kinderen verantwoordelijkheid nemen 
voor hun daden. Leg ook uit waarom je bepaalde 
regels oplegt. Als je kind beseft dat je dat niet zo
maar doet, maar uit bezorgdheid bijvoorbeeld, 
aanvaarden ze die makkelijker.” 

Griezelig berekend 
Moet je kinderen überhaupt straffen? Is belo

nen niet effectiever? “Je kan ongewenst gedrag 
inderdaad vaak al vermijden door duidelijke af
spraken te maken, of door je te richten op posi
tieve gedragingen en die te belonen. Een verbale 
beloning kan volstaan: ‘Fijn dat je helpt bij de af
was’. Ook andere kinderen complimentjes geven 
vanwege hun goed gedrag is nuttig voor je eigen 
kind. Maar laat ons wel wezen: niet elk kind is 
hetzelfde. Bij sommige volstaat een beloning, 
anderen zullen een paar keer gestraft moeten 

worden vooraleer ze een fout inzien.”  
Stevenen we stilaan af op een mentali

teitswijziging? “Dat valt nogal tegen”, zegt 
Van Leeuwen. “De helft van de ou

ders met kinderen van één jaar 
geeft aan soms een tik uit te de

len. Bij ouders van driejarige 
peuters gaat het zelfs al om 

driekwart! Als kinderen 
ouder worden, neemt het 
gebruik van fysieke straf
fen af, maar er is nog werk 

aan de winkel. Zelfs binnen 
de wetenschap bestaat er geen 

consensus over de peda

dat fysiek straffen nodig is. ‘Wie niet horen wil, 
moet voelen.’ Ze zijn misschien zelf zo opgevoed, 
en vinden er niks verkeerds aan. Hun attitude 
aanpassen is moeilijker.” 

“Ook culturele verschillen in opvoeding spe
len een rol”, zegt Van Leeuwen. “Religie kan bij
voorbeeld een boosdoener zijn. In de Bijbel staat 
dat wie zijn kind liefheeft, de roede niet spaart. Er 
zijn religieuze groepen die dat letterlijk nemen. 
In de VS heb je bijvoorbeeld gemeenschappen 
waar ouders een riem hebben om hun kind mee 
te slaan. Er zijn zelfs scholen waar men een soort 
plank gebruikt. Ouders moe
ten aan het begin van het 
schooljaar een contract 
tekenen, en specifiek 
aangeven als ze niét wil
len dat hun kind klappen krijgt ...” 

Wat is wél een goede manier 
om je kind te be
rispen? 

Karla Van Leeuwen:

Als je je peuter duidelijk 
wil maken waarom hij 

andere kindjes geen pijn 
mag doen, ga je toch zelf 

geen tik uitdelen?
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