
Tot nu gingen wetenschappers ervan uit dat aardbevin-
gen en de pest in de zesde en zevende eeuw het verval 
van het antieke Sagalassos inluidden. Nieuw DNA-on-
derzoek weerlegt die hypothese en toont aan dat de stad 
wellicht abrupt leegliep in de 13de eeuw.

Nieuw licht op 
einde Sagalassos
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Jongeren maken zich over het algemeen minder zorgen over seksueel getinte 
of choquerende beelden dan over cyberpesten en privacyrisico’s. Dat blijkt 
uit het doctoraatsonderzoek van Sofie Vandoninck. “Online risico’s hebben 
niet op elk kind dezelfde impact”, zegt ze. “Vooral bij kwetsbare jongeren is 
actieve ondersteuning van groot belang.” Ine Van Houdenhove

it internationale studies is ge-
bleken dat de meeste jongeren 
vroeg of laat te maken krijgen 

met online risico’s. Meestal gaat het om 
ongewenst beeldmateriaal (porno, extreem 
geweld, …) of contact met onbekenden, 
soms ook over sexting – seksueel getinte 
berichtjes – of cyberpesten. Doorgaans 
slagen jongeren erin om daar op een ade-
quate manier mee om te gaan, zegt Sofie 
Vandoninck (Instituut voor Mediastudies): 
“Een minderheid is echter meer kwetsbaar 
voor online risico’s. Het heeft een grotere 
impact op hun welbevinden en ze weten 
niet goed hoe ze het probleem moeten 
aanpakken of hun emoties onder controle 
kunnen krijgen.”

Voor haar doctoraatsonderzoek ging 
Vandoninck na of dat ook voor Vlaande-
ren zo is. Ze ondervroeg daarvoor meer 
dan tweeduizend Vlaamse jongeren tus-
sen 10 en 16 jaar. 

JONGEREN VOORAL BEDUCHT VOOR REPUTATIESCHADE

Cyberpesten hakt erin

lijke ervaring kan dat gevoel op korte ter-
mijn helemaal omgooien.” 

“Het is niet nodig om jongeren al te zeer 
af te schermen. Door in contact te komen 
met online risico’s bouwen ze net weer-
baarheid op”, zegt Sofie Vandoninck. Al 
blijkt dat enkel op te gaan voor blootstel-
ling aan seksueel getinte of choquerende 
inhoud, ontmoetingen met onbekenden en 
sexting: “Naarmate jongeren meer te ma-
ken krijgen met dit soort online risico’s, lij-
ken ze het zich minder aan te trekken. Het 
omgekeerde zien we echter voor cyber-
pesten of privacyrisico’s zoals een ‘gehackt 
profiel’. Daar stellen we vast dat ‘slachtof-
fers’ niet automatisch weerbaarder wor-
den, zeker als hun reputatie in de klas of 
op school op het spel staat. Begeleiding en 
steun, zowel thuis als op school, zijn in dit 
soort situaties daarom erg belangrijk.” 

Lees verder op P.08

Al vijfentwintig jaar trach-
ten archeologen en an-
dere wetenschappers het 
verleden van Sagalassos, 
een imposante site in het 
zuidwesten van Turkije, 
te reconstrueren. Met de 
nieuwste technieken uit de 
genetica hebben ze nu DNA 
afkomstig van opgegraven 
skeletten vergeleken met 
modern DNA van inwo-
ners van een naburig dorp 
en met databanken van an-
tiek én modern DNA. 

Daaruit concluderen ze 
dat de genetische pool van 

de stad zeer stabiel is geble-
ven. Als de bevolking van 
Sagalassos op een gegeven 
moment gedecimeerd was 
geweest door de pest of een 
aardbeving – en nadien ver-
vangen door een andere be-
volkingsgroep – dan had 
dat zichtbaar moeten zijn 
in het DNA. 

Het meest waarschijnlij-
ke scenario is dat 90 procent 
van de inwoners Sagalassos 
verliet in de 13de eeuw, ten 
tijde van de verovering door 
de Arabische Seltsjoeken.

Lees meer op P.07
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Scherp 
zijn én warm 

overkomen, het 
is niet evident

Leven na Leuven: 
presentator 
Bart Schols  

Scheldspelletjes
Uit de bevraging bleek dat jongeren zich 
over het algemeen beduidend minder 
druk maken over seksueel getinte of cho-
querende beelden dan over cyberpesten 
en privacyrisico’s, zoals een gehackt pro-
fiel. Er zijn ook leeftijdsgebonden ver-
schillen. Vandoninck: “Kinderen tussen 
negen en twaalf maken zich sneller zorgen 
over ongewenst beeldmateriaal, terwijl 
tieners tussen dertien en zestien zich meer 
storen aan ongewenste contactpersonen of 
situaties die hun reputatie kunnen scha-
den, zoals cyberpesten, privacyrisico’s 
en sexting.” 

Wanneer de vriendengroep bepaalde si-
tuaties als ‘normaal’ beschouwt, zijn kin-
deren geneigd om er ook zelf minder snel 
een probleem van te maken: “Een voor-
beeld is grof taalgebruik in online spelle-
tjes, waarbij het ‘normaal’ is om elkaar uit 
te schelden. Maar een negatieve persoon-

U

Nous sommes quand-même tous des Européens, scandeert 
Arno in zijn alternatieve Europese volkslied. De Britten 
zingen het nauwelijks nog mee, terwijl de Turken de tekst 
alvast inoefenen. Wie is Europeaan en wie niet? Kan de bio-
logie misschien helpen? “Politieke grenzen bepalen op basis 
van genetica, dat is biologisch gezien onzin.”

Lees meer op P.20

Allemaal 
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en zesde klas in een Franse lagere 
school. Taalles. De jonge onderwij-
zeres deelt kaartjes uit waarop de 

meest diverse voorwerpen staan. De leerlingen 
krijgen er elk twee en moeten een tekstje schrij-
ven waarin die twee zaken voorkomen. 

Het is een leerrijk spel. Fouten in spelling en 
grammatica worden rechtgezet. En de kinderen 
“googelen” geen woorden, maar raadplegen een 
dik woordenboek, wat inhoudt dat ze alfabetisch 
kunnen zoeken. 

Ook in Frankrijk wordt, onder invloed van 
verlichte luiden die zelf nooit voor een klas ston-
den, het onderwijs neerwaarts genivelleerd, en 
gaat de taalbeheersing evenredig achteruit. Een 
klas met even veeleisend als plezierig taalonder-
wijs vormt nu zelfs een onderwerp in een avond-
journaal van TF1.

De charmante onderwijzeres legt er uit dat ze 
de kinderen allerlei soorten tekstjes laat schrij-
ven, van een gedichtje over l’amour tot keuken-
recepten. Het doel is te maken dat de schrijfoefe-
ningen “aangenaam worden, een plezier”.

Daar gaat het inderdaad om: aan kinderen to-
nen dat woorden je vrienden zijn, dat het een 
vrolijk avontuur is je taal in al haar rijkdom te 
ontdekken. En daaraan juist schort het in het 
openbare discours in Vlaanderen. Het aanleren 

van mooi Nederlands wordt voorgesteld als een 
aanslag op weerloze kinderen, en op de Vlaming 
in het algemeen.  

Ik vind het ontzettend als ik jongeren en min-
der jongeren zie worstelen met hun taal om en-
kele zinnen na elkaar in behoorlijk Nederlands 
uit te brengen. Ik huiver wanneer ik hoor dat 
leerlingen in een toets aardrijkskunde mogen 
schrijven dat “de neil in aafrika” loopt.

En ik val helemaal om wanneer een mevrouw 
Anneleen Boderé, van de Onderzoeksgroep 
Taal en Onderwijs van mijn alma mater, vindt 
dat kansarme kinderen minder school nodig 
hebben. Ze moeten vooral buiten de school in 
contact komen met “meer taalvaardige leeftijd-
genoten”, want dan zullen ze spontaan beter gaan 
leren. 

Ze heeft gelijk met de vaststelling dat de 
school haar rol van sociale gelijkmaker verliest. 
Hoe minder veeleisend de school, hoe meer men 
de sociale verschillen versterkt. 

Daaraan verhelp je echter niet door kinderen 
uit de school te halen, wel door de school te ver-
beteren. Daaraan verhelp je door het onderwijs-
beroep op te waarderen. Daaraan verhelp je door 
begaafde leerlingen aan te moedigen, niet door 
de lat alsmaar lager te leggen.

Albert Camus (1913-1960) was de zoon van een 
ongeletterde weduwe die in een armenwijk in 
Algiers als schoonmaakster werkte voor het on-
derhoud van haar twee zonen. Toen hij in 1957 de 
Nobelprijs Literatuur kreeg, schreef hij een dank-
brief aan zijn onderwijzer Louis Germain, die er-
voor gezorgd had dat hij verder kon leren. Hij 
ging naar een “ouderwetse” school waar kinde-
ren uit kansarme gezinnen hun begaafdheid nog 
konden tonen, een school die sociale verschillen 
hielp uitvlakken door kansarme kinderen te ge-
ven wat ze thuis niet kregen. Kansarme  kinderen 
hebben niet minder school nodig, mevrouw Bo-
deré, maar meer van dat soort school. 

Minder school? 
Nee, betere school.

E

PROJECT LAAT STUDENTEN KENNISMAKEN 
MET SCHOLEN IN DE HOOFDSTAD
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“ Dé Brusselse 
school 
bestaat niet” 

Ik huiver
wanneer ik hoor dat 

leerlingen in een toets
aardrijkskunde mogen 

schrijven dat ‘de neil
in aafrika’ loopt.

Mia Doornaert is ex-journaliste, 
nog steeds columniste van 
De Standaard, en onafhankelijk 
expert over buitenlandse politiek.

 COLUMN 

Met het INDIGO-project wil de Specifieke Lerarenopleiding 
(SLO) haar studenten klaarstomen om les te geven in Neder-
landstalige Brusselse scholen. Zo hopen ze de vooroordelen 
rond Brusselse scholen en het lerarentekort in de hoofdstad 
weg te werken. “De gelijkenissen met het Vlaamse onderwijs 
zijn groter dan de verschillen.”

TEKST: Pieter-Jan Borgelioen | FOTO: Rob Stevens
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NDIGO staat voor ‘Inzetten op 
Diversiteit in Grootstedelijk 
Onderwijs’ en kadert binnen 

de diversiteitsstages voor studenten uit 
de lerarenopleiding”, zegt projectlei-
der Freddy Mathyssen. “De opleiding 
is universiteitsbreed: studenten uit alle 
SLO-opleidingen kunnen eraan deelne-
men. Dit jaar hebben we de studenten 
verdeeld over zes verschillende stage-
scholen, waar het merendeel van de leer-
lingen van allochtone origine is. Onze 
studenten gaven er tien tot vijftien uur 
les en leerden zo de omgeving en lesom-
standigheden beter kennen.”

“Dit idee kwam er omdat we merkten 
dat maar weinig studenten uit de leraren-
opleiding de weg naar Brussel vinden”, 
zegt projectmedewerker Veerle Hoflack. 
“De meesten kiezen voor een school in 
Vlaanderen of gaan lesgeven aan hun 
oude middelbare school. Dat terwijl 
Leuven vlakbij Brussel ligt en er een nij-
pend lerarentekort is in de scholen in de 
hoofdstad. De leerkrachten die er begin-
nen, blijven er vaak niet. De uitstroom 
in de Brusselse scholen in de eerste vijf 
jaar is dubbel zo groot als in de rest van 
Vlaanderen. In de toekomst zal dat lera-
rentekort nog toenemen.” 

Kleurpotloden
Voor het project werkte de SLO samen 
met de lerarenopleidingen van hoge-
scholen UCLL en Thomas More. “Tij-
dens hun stage werden de studenten on-
derverdeeld in ‘leerunits’, bestaande uit 
bachelorstudenten van de hogescholen 
en onze masterstudenten. Onder bege-
leiding van een coach uit de onderwijs-
instelling konden studenten binnen de 
leerunits hun ervaringen delen, elkaar 
tips geven en rond bepaalde leervragen 
werken. De studenten observeerden ook 

elkaars lessen. Zo leerden ze gaandeweg 
van elkaar.”

“Een van de grootste uitdagingen voor 
onze studenten was de talenkennis van 
de scholieren”, zegt Hoflack. “Voor twee 
op de drie leerlingen in Brusselse scho-
len is Nederlands pas de tweede of der-
de taal. Daardoor is iemand die pakweg 
wiskunde of biologie geeft ook altijd een 
beetje leraar Nederlands. Je zit ook met 

een mix van leerlingen uit verschillende 
culturen. Dat kan al eens botsen. Daar-
om focussen we ook sterk op ‘klasma-
nagement’. Als leerkracht moet je een 
manier vinden om je klas in de hand 
te houden.”

“Er zijn heel wat kansarme jongeren 
die ’s avonds nog moeten werken in de 
winkel van hun ouders of een deel van 
het huishouden moeten doen. Ook dat 
vindt zijn weerslag in de schoolpres-
taties”, zegt Mathyssen. “Van een leer-
kracht in een Brusselse school hoorde ik 
een verhaal over een Marokkaans jonge-
tje dat de les plastische opvoeding niet 
kon volgen omdat hij geen kleurpot-
loden bij zich had. Zijn neef had ze die 
week, en in de hele familie was er maar 
één doosje … Ook daarmee word je ge-

KANTTEKENING

I

Betere bescherming tegen passief roken gewenst? Lees meer op P.08

Iemand die pakweg 
wiskunde of biologie 

geeft, is ook altijd 
een beetje leraar 

Nederlands.
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confronteerd. Maar net die grote diver-
siteit maakt je sterker als leerkracht.” 

Bruggen bouwen 
“Heel wat studenten kennen de Brussel-
se context niet en laten zich beïnvloe-
den door het schrikbeeld uit de media”, 
zegt Mathyssen. “Daarom hebben we 
op voorhand enkele inleefactiviteiten 
georganiseerd. Zo konden onze stu-
denten kennismaken met de omgeving 
van Brussel, de scholen en de leerlingen. 
Een groep studenten kreeg bijvoorbeeld 
een rondleiding door Brussel, gegeven 
door allochtone scholieren. Anderen 
gingen dan weer Molenbeek verkennen 
of konden luisteren naar de ervaringen 
van een allochtone leerkracht.”

“De studenten waren ook aanwezig 
op de opendeurdagen van de middel-
bare scholen en gaven tijdens de stage 
niet alleen les, maar ook huiswerkbe-
geleiding of toezicht op de speelplaats”, 
zegt Hoflack. “Veel meer dan bij een an-
dere stage leerden ze de schoolcontext 
kennen. Al is die natuurlijk overal an-
ders. Laat ons duidelijk zijn: dé Brussel-
se school bestaat niet.” 

“Dit is het eerste jaar dat we het pro-
ject organiseerden en we hebben het ge-
voel dat de operatie geslaagd is”, besluit 
Mathyssen. “Veel studenten vertrokken 
met het idee dat ze in een situatie zou-
den terechtkomen die volledig verschilt 
van die in Vlaamse scholen. Maar gaan-
deweg beseften ze dat er meer gelijke-
nissen dan verschillen zijn. Het belang-
rijkste aan dit project is misschien wel 
dat er bruggen worden gebouwd.” 

  Voor meer info: 
freddy.mathyssen@kuleuven.be of 
veerle.hoflack@kuleuven.be 

Stan met de slimme bril 
die trillingen van de 

kauwbeweging registreert.

“Over Brusselse scholen doen veel india-
nenverhalen de ronde”, zegt Benjamin Ver-
meir, een 23-jarige masterstudent wiskunde 
die stage liep in het Regina Pacisinstituut 
in Laken (foto boven). “Daarom was ik best 
nieuwsgierig naar de situatie daar. Veel 
mensen denken dat het er een boeltje is of 
dat het er barst van de potentiële terroris-
ten. Dat jij mij komt interviewen over mijn 
ervaringen als leerkracht, duidt eigenlijk 
al op een perceptieprobleem (lacht). Maar 
op de huidskleur van de leerlingen na, ver-
schilde het er niet erg van de Vlaamse scho-
len die ik ken.” 

“Met de meeste leerlingen had ik een 

goed contact. Ze vonden het fijn dat er eens 
iemand anders kwam lesgeven. Ik merkte 
al snel dat veel leerlingen met een enorm 
minderwaardigheidscomplex zitten. Op 
een bepaald moment vroegen ze letterlijk: 
‘Waarom loop je hier stage? Wij zijn toch 
crapuul?’. Na de aanslagen in Parijs* is dat 
gevoel nog toegenomen. Op straat werden 
ze voortdurend gestigmatiseerd. Een van 
mijn leerlingen vertelde zelfs dat hij op één 
dag vier maal gefouilleerd was. Die jonge-
ren zijn zelf nochtans ook doodsbang. Toen 
het nieuws over die aanslagen uitlekte, zijn 
er zelfs enkele leerlingen beginnen wenen.”  

“Waar ik zelf nog een beetje moeite mee 
had, was het klasmanagement. Soms speel-
de ik niet kort genoeg op de bal. Ik ben niet 
graag de ‘strenge leerkracht’ en liet ze mis-
schien wat te vaak babbelen (lacht). Maar 
het hielp dat ik via de leerunits ook lessen 
kon volgen van andere stagairs. De studen-

ten uit de hogeschoolopleidingen hebben 
al veel meer stages achter de rug, en hebben 
dus ook meer ervaring met het in de hand 
houden van een klas. Van hen heb ik veel 
bijgeleerd.” 

Wat hij zelf zou veranderen aan een Brus-
selse school? “Meer diversiteit in het lera-
renkorps zou zeker geen kwaad kunnen. 
Zelfs in de school waar ik stage liep waren 
alle leraren blank. Dat terwijl de leerlingen 
volgens mij nood hebben aan rolmodel-
len, iemand waarmee ze zich kunnen ver-
eenzelvigen. Zelf ben ik dan wel niet van 
allochtone origine, maar ik zou het wel 
zien zitten om les te geven in een Brusselse 
school. Maar solliciteren is nog niet voor 
meteen. Eerst moet ik mijn thesis nog ma-
ken (lacht).”

“Ik heb deelgenomen aan het INDIGO-pro-
ject omdat ik wilde weten hoe het voelt om 
les te geven in een multiculturele omge-
ving”, zegt Tomas Uittenhove, een 22-jarige 
masterstudent Nederlands-Spaans die stage 
liep in het Sint-Guido Instituut in Ander-
lecht. “Aanvankelijk dacht ik dat er veel 
minder structuur en discipline zou zijn, 
maar dat vooroordeel is grotendeels ont-
kracht. De leerlingen waren wel een stuk 
directer. Na de les bleven ze soms hangen 
om een gezellig praatje te slaan, maar even-
goed zeiden ze dat mijn les ‘te makkelijk’ of 
‘te moeilijk’ was. Als leerkracht weet je dus 
meteen waar je staat (lacht).”

“Tijdens mijn stage gaf ik Nederlands 
in de derde graad van het aso en tso. De 
moeilijkste leerlingen waren degene die 
het meeste haantjesgedrag vertoonden, 
net zoals in een Vlaamse school. Maar ik 
merkte dat het hielp om hen bij de lessen 
te betrekken. Zo heb ik het in een les ge-
had over Brussels slang. Zodra ze hoorden 
dat het over ‘hun taal’ ging en dat er met 
hen ook rekening werd gehouden, waren 
ze veel gemotiveerder. Als je toont dat je 
hen respecteert, krijg je dat respect auto-
matisch terug.”

“Omdat de leerlingen thuis en onder el-
kaar vaak Frans of Arabisch spreken, lag het 
niveau tijdens de Nederlandse lessen wel la-
ger dan in een Vlaamse school. Ik hield me 
wel aan het leerplan, maar sommige leerlin-
gen hadden heel wat meer ondersteuning 
nodig. En soms zag ik spellingsfoutjes al 

eens door de vingers. Een oplossing om het 
taalniveau op te krikken, is een systeem van 
co-teaching waarbij tijdens elke les ook een 
extra leerkracht aanwezig is die meer focust 
op Nederlands. Het aantal leerkrachten zou 
je dus eigenlijk moeten verdubbelen.”

“Ik zou het sowieso zien zitten om later 
les te geven in een grootstedelijke context. 
Dat hoeft niet per se in Brussel te zijn, ook 
Gent en Antwerpen kennen een soortge-
lijke situatie. Lesgeven in OKAN-klassen 
(Onthaalklassen voor anderstalige nieuw-
komers – red.) spreekt me ook wel aan. Het 
is op een bepaalde manier veel zwaarder 
als leerkracht, want die studenten begin-
nen van nul af aan, maar tegelijk is het veel 
boeiender. Aan het eind van het schooljaar 
schenkt het volgens mij ook veel voldoe-
ning om te weten dat je nieuwkomers toch 
een stapje vooruit hebt geholpen.”

“ Heel wat leerlingen 
voelen zich 
minderwaardig”

“ Je moet hun 
respect verdienen”

(*)   Dit interview dateert van vóór de aanslagen in Brussel, 
die vlak voor het ter perse gaan plaatsvonden.
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Voor wie lijdt aan de 
ziekte van Parkinson, 
staat een maaltijd vaak 
gelijk aan een smakeloze 
brij. Bio-ingenieur 
Randy Mellaerts ruilde 
zijn academische 
carrière voor een ander 
leven, en wil met Parki’s 
Kookatelier patiënten 
opnieuw van eten laten 
genieten.

Ine Van Houdenhove

NIEUWS

andy Mellaerts (34) tim-
merde tot vorig jaar als 
postdoc bij het Centrum 

voor Oppervlaktechemie en Katalyse 
stevig aan een klassieke academische 
carrière. “Maar op een gegeven mo-
ment voelde ik dat het niets meer voor 
mij was. Ik was steeds meer geboeid ge-
raakt door de relatie tussen voeding en 
gezondheid, en wilde die kant uitgaan 
met mijn onderzoek. Maar het is niet zo 
eenvoudig om je middenin je loopbaan 
te heroriënteren binnen de universiteit.”

Daarom gooide Randy het roer om 
en werd hij zelfstandig consultant voor 
de voedings- en farma-industrie. Tege-
lijk hield hij meer tijd over voor Parki’s 
Kookatelier, een project dat hij enkele 
jaren geleden mee oprichtte en dat hem 
nauw aan het hart ligt: “Mijn moeder 
lijdt aan de ziekte van Parkinson. Daar-
door weet ik dat veel patiënten moeite 
krijgen met kauwen en slikken. Meest-
al wordt hun eten daarom gepureerd 
en gemixt. Maar omdat ook reukzin en 
smaak worden aangetast door de ziekte, 
is het vaak zo dat niets nog smaakt. Laat 
staan een homogene pap.” 

Parki’s Kookatelier leert patiënten en 
mantelzorgers hoe je een aangepaste 
maaltijd kan bereiden die toch aantrek-
kelijk en smakelijk is. “Mede-initiatief-
nemer Yves Meersman, kok en zelf ook 
parkinsonpatiënt, zorgt voor het culi-
naire luik, ikzelf voor de wetenschap-
pelijke kant. We willen namelijk ook 
wetenschappelijk onderbouwde infor-
matie rond Parkinson en voeding tot bij 
de patiënt brengen. Zo is het lang niet 
altijd voldoende geweten dat eiwitten de 
werking van de medicatie beïnvloeden, 
waardoor timing cruciaal is. Met een 
beetje puzzelen zijn we er zo in geslaagd 
de medicatie van mijn moeder drastisch 
te verminderen.” 

R

ie het lastig heeft met lezen en 
schrijven, loopt vaak onnodi-
ge leerachterstand op en mist 

veel mogelijkheden van het internet: ondanks 
de talloze plaatjes is dat nog altijd een tekstom-
geving. Pictogrammen kunnen een oplossing 
bieden voor die mensen én voor hun begelei-
ders en familie”, zegt Leen Sevens. “Programma’s 
die tekst naar pictogrammen vertalen bestaan al 
enige tijd. Het Vlaamse communicatieplatform 
Wai-Not schakelde ze in om mensen te helpen 
bij mailen of chatten. Alleen bleef de werking 
nogal magertjes. Een voorbeeld: als je wou zeg-
gen dat de boom bij het huis staat, kon je ‘bij’ 
alleen weergeven met de afbeelding van een bij, 
het insect. Je kon niet aangeven dat het om een 
voorzetsel ging.”

“Dat zo’n programma wordt aangeboden is 
al mooi, maar er moet dus nog veel werk ver-
zet worden, vooral wat de linguïstische on-
derbouw betreft. Daarom werken wij aan een 
intelligenter systeem dat gebruik maakt van 
taaltechnologie waarin die problemen groten-
deels verholpen worden. Onze programma’s 
Text2Picto en Picto2Text moeten tekst kunnen 
omzetten naar betekenisvolle plaatjes, en om-
gekeerd. Ze bestaan en werken al, maar moeten 
nog een flinke update ondergaan om de doel-
groep echt te helpen. Mijn doctoraat past in die 
verdere uitbouw van het systeem. Daarnaast 
heeft het CCL, via middelen van het Europese 
Able-to-Include-project, een versie uitgewerkt 
voor het Engels en het Spaans.”

Appels en peren
Aan de ene kant van zo’n vertaalprogramma 
vind je pictogrammensets, in dit geval van 
Sclera en Beta. De eerste telt ongeveer vijfdui-
zend plaatjes, de tweede zowat drieduizend. 
“Text2Picto moet geschreven tekst naar picto-
grammen uit die sets vertalen, op basis van een 
taalkundige analyse, automatische herkenning 
van de woordsoorten en spellingcorrectie. Ook 
een correcte lemmatisering is belangrijk: die 
zorgt voor het opzoeken van de juiste ‘woor-
denboekvorm’ –  bijvoorbeeld de infinitief bij 
werkwoorden en het enkelvoud bij zelfstandige 
naamwoorden.”

“Naast de taalregels gaat een belangrijk deel 
van het werk naar de database. Die moet relaties 
tussen betekenissen leggen – dat ‘appel’ en ‘peer’ 
allebei ‘fruit’ zijn, of dat ‘hoog’ het tegengestelde 
is van ‘laag’. Dat is belangrijk om bepaalde woor-
den of uitdrukkingen te kunnen weergeven als 
er geen rechtstreekse vertaling naar een plaatje 
mogelijk is. Zo zou je ‘genezen’, dat moeilijk in 
een plaatje te vatten is, kunnen beschouwen als 

‘niet ziek’, wat dan weer makkelijker te vertalen 
is – een figuurtje met een koortsthermometer 
en een negatief-aanduiding, bijvoorbeeld.”

“Text2Picto is er niet alleen voor mensen met 
een lees- of schrijfprobleem, maar ook voor hun 
begeleiders, die met hen mailen: zij voeren tekst 
in, de bestemmeling leest pictogrammen. Het 
programma kan ook zorgen voor de vertaling 
van een tekst op het web, via een browser exten-
sion. En het kan zeker ook zijn nut bewijzen bij 
het leren van een vreemde taal.”

Plaatjes voorspellen
Leen Sevens en haar collega’s werken ook aan 
een programma dat in de omgekeerde richting 
gaat en op basis van plaatjes een tekst oplevert: 
“Picto2Text zorgt voor heel eigen uitdagingen. 
Zo bevat een pictogram bijvoorbeeld geen lid-
woord, vervoeging of aanduiding van enkel-

voud-meervoud. Allemaal dingen die 
er wel moeten zijn om tot een leesbare 
tekst te komen. Dat vraagt heel wat 
linguïstisch zoek- en regelwerk.”

“We moeten de selectie van de pic-
togrammen ook zo gebruiksvriende-
lijk mogelijk maken. Het gaat immers 
om verzamelingen van enkele dui-
zenden stuks; die kan je niet zomaar 
aanbieden. Dat moet hiërarchisch ge-
beuren, met regels die de selectie han-
diger maken, of zelfs voorspellen – zoals 
bij het schrijven van tekst op je smart-
phone.”

Voldoening
Leen Sevens verwacht veel van de 
terugkoppeling met de doelgroep: 
“Daarvoor werk ik samen met colle-
ga’s van orthopedagogie en, binnen 
Able-to-Include, met het onder-
zoekscentrum K-point van Tho-
mas More. Ik ben benieuwd om 
te horen of ons werk op het juiste 

spoor zit, hoe de leercurve verloopt, of de pro-
gramma’s wel doen waarvoor ze bedoeld zijn, en 
welke verbeteringen er nodig zijn.”

Dat Leen Sevens en haar collega’s op de goede 
weg zijn, bewijst de Language Industry Award 
die ze recent in ontvangst mochten nemen. “Die 
prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan de beste 
taalservices en -producten die relevant zijn voor 
de Belgische markt. Zowel collega’s uit de taalin-
dustrie als gebruikers konden hun stem uitbren-
gen. Wij wonnen de prijs voor ‘Best Language 
Service’. Het doet deugd dat ons werk geappre-
cieerd wordt, maar werken aan iets dat mensen 
echt kan helpen, geeft nog meer voldoening.”

   Een oudere versie van Text2Picto (met relatief 
beperkte linguïstische ondersteuning) kan je zelf 
uittesten op picto.ccl.kuleuven.be

W

Naar schatting twee tot vijf miljoen mensen in Europa zouden makkelijker communice-
ren als dat via een ander medium dan tekst kan verlopen. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
mensen met het syndroom van Down, afasie of een ernstige verstandelijke beperking. 
Pictogrammen kunnen hen een belangrijke uitweg bieden”, zegt linguïste Leen Sevens 
van het Centrum voor Computerlinguïstiek (CCL). TEKST: Ludo Meyvis | FOTO: Rob Stevens

Leen Sevens:

Een begrip als ‘genezen’ 
is moeilijk te vatten in 

een plaatje. Dan kan het 
systeem bijvoorbeeld ‘niet 

ziek’ weergeven.

(*)  Ik lees en schrijf in pictogrammen

VERTAALPROGRAMMA ZET TEKST OM IN PICTOGRAMMEN EN OMGEKEERD

*
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Honing of pudding
Inmiddels heeft Parki’s Kookatelier ook een 
kookboek uitgebracht: “Daarin raden we bij-
voorbeeld aan om de verschillende componen-
ten van een maaltijd apart te houden, zelfs als 
je ze moet mixen. Dat is beter voor het oog, 
en voor de smaak.” Uniek, en een wereldpri-
meur, is verder dat de recepten ingedeeld zijn 
in verschillende kauw- en slikniveaus. Daar-
voor zorgde diëtist Dirk Lemaître. “We heb-
ben vorig jaar meegewerkt aan de allereerste 
wetenschappelijk onderbouwde schaal van 
slikniveaus”, zegt Randy. “Tot dan werd gespro-
ken over diktes als ‘honing’ of ’pudding’, maar 
dat is natuurlijk voor interpretatie vatbaar. In 
de nieuwe schaal zijn er drie niveaus waarop 

NIEUWS

Parkinson 
tast reuk 
en smaak 
aan. Niets 

smaakt nog, 
laat staan 
een papje.

Als promotor begeleidde Randy 
Mellaerts bij Farmaceutische We-
tenschappen – samen met copromo-
toren Veerle Foulon en Christophe 
Matthys – een masterproef waarbij 
de studenten in gesprek gingen met 
parkinsonpatiënten: “Een belangrij-
ke uitdaging in de gezondheidszorg 
is het omgaan met feedback van 
patiënten, en het individualiseren 
van de zorg. Nu zijn zorg en behan-
delingsrichtlijnen al te vaak gestoeld 
op gemiddelden.”

Studente Elke Gruwier: “In dit 
project werden patiënten naast ob-
ject dus ook subject. We zijn nage-
gaan welke zorg parkinsonpatiënten 
momenteel krijgen en welke lacunes 
ze daarin ondervinden. In een twee-
de luik onderzochten we, samen met 
twee studenten voedings- en dieet-
leer van de UCLL, de voedingsge-
woonten van parkinsonpatiënten. 
We wilden onder meer achterhalen 
hoe bewust ze zich zijn van de in-
teractie tussen levodopa, één van de 
meest gebruikte geneesmiddelen bij 
de ziekte van Parkinson, en eiwitten.” 

Randy Mellaerts: “Minder dan 
10% van de patiënten uit ons onder-
zoek geeft aan informatie te ontvan-
gen van hun apotheker over de in-
vloed van eiwitten op hun medicatie. 
Dat is bedroevend laag en toont aan 
dat er ruimte is voor verbetering.”

Parkinsonpatiënt hoeft  
slappe hap niet te slikken

Randy Mellaerts (l.) 
en Yves Meersman 
bereiden een 
gerecht uit het 
kookboek van 
Parki's Kookatelier. 
De recepten zijn 
ingedeeld in 
verschillende kauw- 
en slikniveaus.

Els Hemeleers (64) lijdt al elf jaar aan 
parkinson. “Momenteel is de ziekte re-
delijk stabiel. Ik heb gelukkig ook geen 
kauw- en slikproblemen. Wel ruik ik 
vrijwel niét meer. Daardoor smaakte 
niets me nog, en dreigde ik zelfs een 
tekort te krijgen aan bepaalde voe-
dingsstoffen. Ik had altijd graag ge-
kookt en gegeten – ik zit al 25 jaar in een 
kookclub – maar beleefde op den duur 
echt geen plezier meer aan eten.”

Els heeft intussen meerdere work-
shops van Parki’s Kookatelier gevolgd, 
en is een trouw gebruiker van het kook-
boek. “Voor mij was dat echt een reve-

latie. Vooral de smaakboosters vind ik 
geweldig. Dat zijn kruidenmengsels die 
je makkelijk kan invriezen en die een 
maaltijd meer pit geven en de eetlust sti-
muleren.” Maar ook de recepten kunnen 
haar bekoren – ze genoot onder meer 
van waterzooi met zalmtartaar en pesto, 
vissoep met venkel en saffraan, en cour-
gettebavarois met zuiderse tapenade.”

Els kent veel parkinsonpatiënten die 
wél met kauw- en slikproblemen te kam-
pen hebben: “Voor hen is het heel nuttig 
dat er in het kookboek met slikniveaus 
wordt gewerkt. Je verslikken is niet al-
leen onaangenaam, het kan ook gevaar-

“ Het kookboek 
was een revelatie”

‘Als eten moeilijker 
wordt. Kookgids voor 
mensen met slik- en 
kauwproblemen’, 
Yves Meersman en 
Dirk Lemaître, 19,95 
euro; info: www.
parkiskookatelier.be
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“ Zorg moet 
meer op maat”

vast voedsel steeds fijner en vloeibaarder 
wordt gemaakt, en drie waarop vloeistof 
steeds dikker wordt gemaakt.” Het kook-
boek wordt vertaald in het Engels en het 
Frans en is zo’n succes dat er plannen zijn 
voor een vervolg. 

Daarnaast heeft Randy als deeltijds 
vrijwillig wetenschappelijk medewer-
ker bij Farmaceutische Wetenschap-
pen een project opgezet rond voeding 
en de ziekte van Parkinson: “Er zijn 
steeds meer aanwijzingen dat voeding 
een therapeutische rol kan spelen, maar 
dat is nog grotendeels onontgonnen 
terrein. Op een appel of banaan kan 
natuurlijk geen intellectuele eigendom 

worden genomen ...” 
Hij is nog steeds tevreden dat hij zijn 

loopbaan een andere wending gegeven 
heeft: “Als academicus voelde ik me ver-
plicht om voort te borduren op mijn op-
leidingsachtergrond. Nu heb ik de kans 
om mijn interesse te volgen. Misschien 
zou de universiteit zulke zijsprongen 
meer mogelijk moeten maken, en zelfs 
aanmoedigen. Op elk moment binnen 
een carrière en in een vorm die verder 
gaat dan die van vrijwillig wetenschap-
pelijk medewerker. Dat zou volgens mij 
een enorme meerwaarde kunnen bieden, 
voor individuele onderzoekers maar ook 
voor de universiteit.” 

lijk zijn, je kan er een longontste-
king van oplopen.” 

Maar ook voor mensen met an-
dere aandoeningen zijn de recep-
ten bruikbaar. Ze herinnert zich 
de instelling waar haar zusje met 
Downsyndroom verbleef: “Als ie-
dereen stoofvlees met friet at, kre-
gen de spastische patiënten een 
bruine brij voorgeschoteld ... Had 
dat kookboek toen maar bestaan, 
heb ik al vaak gedacht. Ik heb de 
kok intussen een exemplaar cadeau 
gedaan.” 
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Waarom verlieten de inwoners 
van het antieke Sagalassos die 
stad plots in de 13de eeuw? Tot 
nu toe gingen wetenschappers 
ervan uit dat aardbevingen 
en de pest in de eeuwen voor-
dien het verval van de stad 
hadden ingeluid. Maar nieuw 
DNA-onderzoek werpt een 
ander licht op de zwanenzang 
van Sagalassos.

Ilse Frederickx

MAATSCHAPPIJ

l meer dan 25 jaar strijkt elke 
zomer een team van Leuven-
se en internationale weten-

schappers neer in Sagalassos, een impo-
sante site in Turkije. Archeologen werken 
er samen met onder meer geologen, bio-
logen, antropologen en genetici om het 
verleden van de stad te reconstrueren. 
“Eén van de mysteries die we nog moeten 
ontrafelen, is het vrij abrupte einde van 
Sagalassos in de 13de eeuw”, vertelt profes-
sor Jeroen Poblome, de archeoloog die het 
project leidt.

Getuige de vele monumenten en ar-
tefacten die zijn teruggevonden, kende 
de stad als regionaal handelscentrum in 
Klein-Azië haar hoogtepunt in de Helle-
nistische en Romeinse periode. “Daarna 
plooide Sagalassos geleidelijk aan meer te-
rug op zichzelf, met een paar zware klap-
pen in de 6de en 7de eeuw”, legt Poblome 
uit. “Geschiedschrijvers berichtten over de 
Pest van Justinianus, die het Byzantijnse 
Rijk in de jaren 541-542 na Christus trof. 
Daarbij zou een derde van de bevolking 
van het rijk gestorven zou zijn. En uit ons 
archeologisch onderzoek weten we dat een 
zware aardbeving in de loop van de 7de 
eeuw veel schade in Sagalassos veroor-
zaakte. Zijn die gebeurtenissen het begin 
van het einde van de stad geweest?”

Tanden des tijds
Die hypothese kan het team nu testen, 
vertelt doctor Claudio Ottoni van het 
Center for Archaeological Sciences van de 
KU Leuven, die zelf gespecialiseerd is in 
paleogenetica. “De archeologen hebben 
in Sagalassos verschillende graven bloot-
gelegd. Met de allernieuwste technieken 
uit de genetica kunnen we nu het DNA uit 
de botten en tanden van die skeletten ana-
lyseren. Dat vergelijken we met modern 
DNA van inwoners van het dichtstbij-
zijnde dorp, Ağlasun, op zeven kilometer 
van de archeologische site. Met andere 
woorden, we kunnen nu een DNA-tijds-
lijn opstellen van de tweede eeuw voor 
Christus tot de 13de eeuw na Christus, met 
DNA uit de klassieke oudheid, uit de tijd 

an Cumps (75) doceerde jarenlang En-
gels aan studenten economie, rechten 
en geneeskunde: “Daarbij maakte ik 

graag gebruik van cartoons, ik ben bijzonder 
geïnteresseerd in het didactische aspect er-
van.” Hij houdt ook lezingen, onder meer over 
de Eerste Wereldoorlog in strips, en eind deze 
maand verschijnt zijn literatuurstudie Kleur in 
strips – Strips en kleur.

Dat de Dikke Van Dale ‘leesluiheid’ in 2005 
definieerde als ‘gebrek aan motivatie tot lezen van 
moeilijkere teksten (dan strips bijvoorbeeld)’ was 
Cumps van bij de publicatie een doorn in het 
oog: “Ik was bezig aan een recensie voor Impuls 
– Tijdschrift voor onderwijsbegeleiding en check-
te even waar strips zoal ter sprake kwamen in de 
nieuwe editie. Ik signaleerde een tikfout aan de 
redactie, maar wat me echt opviel, was dus die 
bizarre definitie van leesluiheid. De zoekterm-
combinatie ‘strips bevorderen leesluiheid’ leverde 
in Google de vraag op ‘bedoelt u: strips bevor-
deren leessnelheid?’ (lacht). Ik vond nergens een 
webpagina waar er een verband gelegd werd tus-
sen leesluiheid en strips. Van Dale deed dat wel. 
In mijn recensie liet ik vallen dat deze definitie 
van leesluiheid toch betwistbaar was. Maar blijk-
baar is die recensie nooit tot op het bureau van 
de Nederlandse afdeling van Van Dale geraakt.”

Stripkoffers
De volgende tien jaar deed Cumps herhaaldelijk 
pogingen om de redactie van Van Dale ervan te 
overtuigen de definitie aan te passen: “Ik kaartte 
het in 2007 aan in mijn boek Laat ze strips lezen!, 
en ook in een artikel dat ik in 2012 schreef voor 
het tijdschrift van de alumni Letteren, en in een 

column twee jaar later voor het jubileumboek 
van Van Dale.” 

Maar toen Cumps onlangs begon aan een 
recensie van de editie 2015, zag hij nog steeds 
dezelfde definitie staan. Daarop stuurde hij een 
mail naar de redactie: “Eén dag later al kwam er 
antwoord. De redactie had beslist om de defini-

tie van leesluiheid aan te passen. Voortaan luidt 
het: ‘gebrek aan motivatie tot het lezen van ‘moei-
lijke’ teksten, waarvoor pedagogen in het midden 
van de twintigste eeuw ouders en opvoeders van 
striplezers waarschuwden’.”

Jan Cumps is een tevreden man. “Intussen is 
bijna iedereen ervan overtuigd dat het lezen van 
stripverhalen leesbevorderend werkt. Iemand 
die strips bekijkt, wil als vanzelf ook weten wat 
daarbij geschreven staat. Zowel voor kinderen 
als voor anderstaligen die Nederlands leren, 
kunnen stripverhalen een geweldig hulpmiddel 
en een stimulans zijn. Vandaag lenen bibliothe-
ken stripkoffers uit aan scholen, en ook in het 
vreemdetalenonderwijs worden strips vaak ge-
bruikt. Er is dus veel veranderd sinds Rik Torfs, 

zoals ik citeer in Laat ze strips lezen!, van zijn 
onderwijzer te horen kreeg dat albums van Kuif-
je ten zeerste af te raden waren, vanwege de teke-
ningen die te direct zouden zijn om de fantasie 
te prikkelen, en de korte en onvolledige zinnen.” 
En nu is ook Van Dale volledig bij de tijd.

Van a tot z
“Het gebeurt wel vaker dat lezers ons wijzen op 
een fout of een lacune”, zegt Ruud Hendrickx, 
één van de twee hoofdredacteurs van Van Dale. 
“Gemiddeld krijgen we een drietal berichtjes per 
week – in de online editie is er een wiki-gedeel-
te, waar je suggesties kan doen voor verbetering. 
Het Groot Woordenboek van de Nederlandse 
taal is intussen honderdvijftig jaar oud en we 
kunnen onmogelijk bij elke nieuwe editie, om 
de vijf à zes jaar dus, alles van a tot z opnieuw be-
kijken. Dus maken we een selectie: bij de vijftien-
de editie hebben we bijvoorbeeld alle medische, 
juridische en onderwijstermen nagekeken.”

“Het kan dan ook gebeuren dat definities al 
enkele tientallen jaren meegaan, en intussen 
verouderd zijn, zoals bij ‘leesluiheid’ het geval 
was. Soms wordt ons ook gemeld dat een be-
paald woord of een bepaalde betekenis ont-
breekt. Als die kritiek terecht is, wordt dat recht-
gezet in de volgende editie. Ook de auteurs van 
het Vlaams woordenboek geven ons geregeld 
suggesties. Zij signaleren het ons bijvoorbeeld 
wanneer een bepaald woord intussen echt wel 
ingeburgerd is in Vlaanderen, zodat het als dus-
danig in Van Dale mag worden opgenomen.”

   Jan Cumps, ‘Kleur in strips – Strips en kleur’, Bonte, 
Brugge, 84 p., 15,99 euro.

STRIPLEZER HOEFT ZICH NIET LANGER LEESLUI TE VOELEN

Kuifje en 
de zaak Van Dale

J

A

Van Dale past zijn definitie van ‘leesluiheid’ aan: strips worden voortaan vrijgepleit. 
De bal werd aan het rollen gebracht door Jan Cumps (foto), gepensioneerd docent 
aan het Instituut voor Levende Talen. “Zowel voor kinderen als voor anderstaligen 
die Nederlands leren, kunnen stripverhalen net een geweldig hulpmiddel en een 
stimulans zijn.” Ine Van Houdenhove

Er is veel veranderd 
sinds Rik Torfs van zijn 

onderwijzer te horen 
kreeg dat albums van 
Kuifje ten zeerste af te 

raden waren.
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DNA-ONDERZOEK 
WERPT NIEUW LICHT OP 
TELOORGANG ANTIEKE STAD
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van het Byzantijnse Rijk en uit onze tijd. 
Het is uniek dat je dat kunt doen voor 
één plaats.”

“De accumulatie van genetische va-
riatie in het DNA opent een venster op 
het verleden”, vervolgt Ottoni. “Door al 
dat DNA te vergelijken met bestaande 
databanken van antiek én modern DNA 
kunnen we bijvoorbeeld afleiden dat het 
Sagalassos-DNA uit de Romeinse tijd 
een duidelijke verwantschap vertoont 
met DNA uit de Kaukasus en het Medi-
terrane gebied. Dezelfde patronen vin-
den we terug over de hele DNA-tijdslijn 
van Sagalassos. De genetische pool van 
de stad is dus zeer stabiel gebleven. Als 
de bevolking van Sagalassos op een ge-
geven moment gedecimeerd werd door 
de pest of een aardbeving – waarna ze 
vervangen zou zijn door een andere be-
volkingsgroep – dan zouden we dat moe-

ten terugvinden in het DNA. Maar dat is 
niet het geval. Het meest waarschijnlijke 
scenario is dat 90 procent van de inwo-
ners Sagalassos verliet in de 13de eeuw 
en dit zonder voorafgaande, grote bevol-
kingsafnames door de pest of aardbevin-
gen in de 6de en 7de eeuw.” 

Overeind krabbelen
Op spectaculaire gebeurtenissen uit het 
verleden mogen we ons dus niet verkij-
ken, zegt Poblome. “We moeten voor-
zichtig zijn met de koppeling tussen wat 
de archeologie ons leert en wat we uit de 
geschreven bronnen kunnen opmaken. 
Het is niet zeker dat de pest in alle de-
len van het Byzantijnse Rijk even hard 
toesloeg. In Sagalassos hebben we nooit 
massagraven teruggevonden, die je hier 
in het westen wel zag tijdens de pestepi-
demie in de middeleeuwen. En de aard-

bevingen hebben in het oude centrum 
van Sagalassos dan wel duidelijk mate-
riële schade veroorzaakt, maar blijkbaar 
konden de mensen weer overeind krab-
belen. En de boer, hij ploegde voort. Al was 
het dan op een meer lokale, dorpse schaal 
dan in het grote Romeinse verleden.”

Daarmee is een hypothese de wereld 
uit, maar dan rijst opnieuw de vraag 
waarom Sagalassos dan wel relatief snel 
leegliep. “We weten dat de stad aan het 
begin van de 13de eeuw veroverd werd 
door de Arabische Seltsjoeken. De be-
volking daalt in die tijd zo snel – met 90 
procent – dat er maar een paar manieren 
overblijven om dat uit te leggen: ofwel 
werd de bevolking systematisch uitge-
moord, ofwel verplaatst. Mijn hypothe-
se, gesteund op Ottomaanse bronnen, is 
die van een georganiseerde verhuis van 
de bevolking. Mogelijk moesten ze de 

ONDERZOEK

In de bergen in het zuidwesten van Turkije, zo’n honderd 
kilometer ten noorden van de toeristische havenstad An-
talya, ligt de archeologische site van Sagalassos. De resten 
van de oude stad en het bijhorende territorium liggen op 
een hoogte van zo’n 1.500 meter, verspreid over terrassen 
en met uitzicht op de omliggende valleien.

Al sinds 1990 trekt een team van Leuvense archeologen 
elke zomer naar Sagalassos. Professor Marc Waelkens, in-
middels met emeritaat, was van bij de start de grote bezie-
ler van het project. Professor Jeroen Poblome zet zijn werk 
nu voort, in samenwerking met het Museum van Burdur 
en het Turkse Ministerie van Cultuur en Toerisme. De site 
heeft niet alleen prachtige archeologische vondsten, maar 
ook heel wat wetenschappelijke inzichten opgeleverd, 
mede dankzij de interdisciplinaire aanpak.

Sagalassos is meer dan duizend jaar bewoond geweest. 
Na haar ontstaan op het einde van de vijfde eeuw voor 
Christus werd de nederzetting ingenomen door Alexan-
der de Grote. Sagalassos zou pas stedelijke allures krijgen 
vanaf 200 voor Christus. In 25 voor Christus nam kei-
zer Augustus de stad definitief op in het Romeinse Rijk. 

Ofwel werd 
de bevolking 
uitgemoord, 

ofwel ver-
plaatst. Mijn 

hypothese 
is die van 
een geor-

ganiseerde 
verhuis.
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Aardbevingen en pest 
kregen Sagalassos niet klein,

maar wat dan wel?

Foto boven: 
schedel met 
bronzen munt 
in de mond, 
gevonden in een 
grafveld (foto 
onder) in de 
oostelijke voorstad 
van Sagalassos.

grenzen tussen het gebied van de Seltsjoe-
ken en het Byzantijnse Rijk, zestig kilome-
ter verderop, gaan verdedigen. Aan welke 
kant – de Byzantijnse of Seltsjoekse –, dat 
weten we niet.”

Er valt dus nog veel te onderzoeken in en 
over Sagalassos: “We zetten onze interdis-
ciplinaire aanpak zeker voort. We gaan nog 
meer skeletten opgraven om de resultaten 
van deze DNA-studie te bevestigen. En nu 
we zeker weten dat de bevolking van Saga-
lassos niet zomaar is weggeslagen door de 
pest en de aardbevingen, zullen we ook de 
periode daarna zowel archeologisch als ge-
schiedkundig grondiger bestuderen. Dat is 
een tijdperk met minder grandeur dan de 
Hellenistische of Romeinse periode, maar 
het leert ons veel over het gewone leven 
in Sagalassos.” 

  www.sagalassos.be 

Sagalassos 
in een notendop

Als typische Romeinse provinciestad 
onderging Sagalassos een schaal-
vergroting.

De stad kende haar hoogdagen als 
regionaal centrum in de Hellenisti-
sche en Romeinse periode, met groot-
se monumenten, tempels, fonteinen 
en badhuizen. Maar na de bloeiperi-
ode kwam het verval. In de zesde en 
zevende eeuw sloeg het noodlot een 
paar keren toe, met opeenvolgende 
golven van de pestepidemie en een 
aardbeving. Sagalassos hoorde on-
dertussen bij het Byzantijnse Rijk, dat 
ook nog af te rekenen had met Ara-
bische invasies. Tegelijk zorgde een 
klimaatverandering ervoor dat de 
landbouwoogsten onzeker werden en 
dat inwoners hun activiteiten meer 
spreidden. De stad werd de facto her-
leid tot een dorp. 

In de 13de eeuw werd Sagalassos 
voorgoed verlaten, om in 1706 her-
ontdekt te worden door de Franse arts 
Paul Lucas, die voor Lodewijk XIV 
door het Ottomaanse Rijk reisde.   (if)©
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Eeuwenoude notities 
van studenten 
gedigitaliseerd
De KU Leuven, de UCL en de Koninklijke Bi-
bliotheek (KBR) hebben duizenden pagina’s aan 
collegedictaten uit de periode 1425-1797 gedigi-
taliseerd. Deze notities van studenten geven een 
unieke kijk op de evoluties in de wetenschaps-
beoefening en de lespraktijk aan de universi-
teit van Leuven in de late middeleeuwen en de 
nieuwe tijd.

Zo drukten de ideeën van Descartes een 
stempel op de wetenschappelijke en theologi-
sche denkbeelden van de 17de eeuw. De colle-
gedictaten tonen dat sommige professoren nog 
lang vasthielden aan de vroegere aristotelische 
logica, terwijl anderen al snel de nieuwe filoso-
fie omarmden. De studentennotities uit de 18de 
eeuw illustreren dan weer de geleidelijke ver-
schuiving van de onderzoeksmethodes naar de 
wetenschappelijke praktijk zoals we die van-
daag kennen. Vooral in de fysica werd de repro-
duceerbaarheid van experimenten bijvoorbeeld 
steeds belangrijker.

Voor het digitaliseringsproject Magister Dixit 
sloegen de KU Leuven, de UCL en de KBR de 
handen in elkaar. De collegedictaten die aan deze 
drie instellingen bewaard worden, komen voor 

het eerst samen in een digitaal portaal: www.ku-
leuven.be/lectio. Onderzoekers in binnen- en 
buitenland krijgen zo toegang tot het bronnen-
materiaal van deze cruciale periode in de intel-
lectuele geschiedenis van West-Europa.

Onvoldoende 
voor geschiedenis
Naar aanleiding van De Nacht van de Geschie-
denis peilden de KU Leuven, het Davidsfonds 
en Radio 1 naar de historische kennis en het his-
torisch inzicht van de Vlaming. Met een gemid-
delde score van 4,5 op tien blijkt daaraan nog wel 
wat te schorten.

Duizend Vlamingen kregen zeventig vragen 
voorgelegd, opgesteld door de Onderzoekseen-
heid Geschiedenis. Die peilden enerzijds naar 
historische feitenkennis en anderzijds naar his-
torisch inzicht – chronologie en causale verban-
den bijvoorbeeld. Voor historische feitenken-
nis scoorden de deelnemers gemiddeld 6,8 op 
10; voor historisch inzicht – dat voor tweederde 
meetelde – gemiddeld 3,4 op 10.

Enkele opvallende resultaten: 68% van de res-

pondenten meent ten onrechte dat de Gulden-
sporenslag te herleiden is tot een veldslag tussen 
‘de Vlamingen’ en ‘de Fransen’. Bijna één op de 
twee Vlamingen beschouwt de leeuw van Wa-
terloo verkeerdelijk als een Vlaams symbool. De 
helft van de respondenten weet ook niet hoeveel 
joden er werden vermoord tijdens de holocaust: 
zo’n 40% schat het aantal veel te hoog in, zo’n 
10% te laag.

Verder hebben de respondenten weinig oog 
voor langzame en structurele evoluties in de ge-
schiedenis. Dat blijkt onder meer uit de vraag 
naar de belangrijkste oorzaak van de Industriële 
Revolutie: 71% denkt dat dat de uitvinding van 
de stoommachine is, en niet de gestegen vraag 
naar kleding en ijzer door de agrarische en de-
mografische revolutie.

De scores tonen een opmerkelijk verschil tus-
sen de generaties: wie jonger is dan 35 scoort lager 
op de vragen over historische feitenkennis, maar 
hoger voor chronologie en historische redenerin-
gen. Vrouwen scoorden over de hele lijn signifi-
cant lager dan de mannen. De enige mogelijke 
verklaring daarvoor lijkt het verschil in interesse 
voor geschiedenis binnen het panel te zijn. 

“De algemeen slechte resultaten voor histo-
risch inzicht maken duidelijk hoe krachtig het 
fenomeen ‘collectieve herinnering’ is en hoe 
moeilijk het is om algemeen verspreide misvat-
tingen onderuit te halen”, zegt professor Karel 
Van Nieuwenhuyse van de Onderzoekseenheid 
Geschiedenis. “Tegelijkertijd laat de score van 

KORT NIEUWS 6,8 op 10 zien dat de historische kennis niet af-
neemt. De resultaten voor historisch inzicht bij 
de jongere deelnemers aan de enquête tonen bo-
vendien aan dat het ‘nieuwe’ geschiedenisonder-
wijs sinds 2000, dat gericht is op historisch den-
ken en historisch inzicht, zijn vruchten afwerpt.”

Betere bescherming 
tegen passief roken
Er is een juridische basis om niet-rokers in som-
mige concrete gevallen meer bescherming te 
bieden tegen de blootstelling aan tabaksrook. 
Dat is de conclusie van een omvangrijk onder-
zoek dat de Faculteit Rechtsgeleerdheid uitvoer-
de in opdracht van Kom op tegen Kanker.

Ondanks de reeds bestaande wetgevende ini-
tiatieven – het recht op een rookvrije werkplek 
sinds 2006 en het algemeen rookverbod in de 
horeca sinds 2011 – ervaren nog heel wat men-
sen passief meeroken als een probleem. Con-
creet noemt het rapport een verbod op roken in 
de auto in het bijzijn van kinderen haalbaar en 
zelfs wenselijk.

Daarnaast zijn er al rechtsfiguren die een be-
scherming in specifieke situaties verantwoor-
den. Zo biedt ‘de leer van burenhinder’ kansen 
om iets te ondernemen tegen de rookoverlast die 
buren kunnen veroorzaken. Ook in het arbeids-
recht zijn er genoeg instrumenten voorhanden 
om bijvoorbeeld een zwangere poetshulp niet 
naar een privéwoning te sturen waar er gerookt 
wordt. Een werkgever is immers verplicht om 
te zorgen voor het welzijn van zijn werknemers.

Wat volgens de onderzoekers zeker perspec-
tieven biedt, is een bottom-upaanpak, waarbij 
burgers onderling overeenkomen dat op een 
bepaalde plek niet gerookt wordt. In een ap-
partementsgebouw kan men bijvoorbeeld in 
de akte van mede-eigendom opnemen dat er in 
het gebouw, inclusief privéruimtes, niet gerookt 
mag worden.

In de wetgeving staat niets over roken in open 
of halfopen ruimtes. “Maar niets belet de NMBS 
om bijvoorbeeld een rookverbod op de perrons 
in haar reglement op te nemen, waaraan ieder-
een die een treinticket koopt zich zou dienen te 
onderwerpen. Dat is niet in strijd met het recht 
op zelfbeschikking van de roker omdat hij er niet 
toe gedwongen wordt algemeen afstand te doen 
van het roken”, aldus professor Ilse Samoy, coör-
dinator van het project. 

Er werkten onderzoekers uit tien rechtsdo-
meinen mee aan het rapport. Ze hopen vooral 
dat hun conclusies het vaak gepolariseerde debat 
stofferen met meer rationele argumenten.© Joris Snaet

Jongeren zetten niet snel de stap naar maatrege-
len die het probleem structureel aanpakken, zo-
als ongewenste contactpersonen blokkeren of 
privacy-instellingen aanpassen. Vandoninck: “In 
eerste instantie gaan ze het probleem negeren of 
bepaalde toepassingen of platformen vermijden. 
Wanneer het probleem aanhoudt of de negatieve 
gevoelens toenemen, schakelen ze noodgedwon-
gen over op meer proactieve coping-strategieën, 
zoals er met iemand over praten. Soms is de si-
tuatie dan echter al zodanig geëscaleerd dat het 
moeilijk wordt om het probleem op een snelle en 
efficiënte manier aan te pakken.” 

Zelfvertrouwen
Uit het onderzoek blijkt verder dat kinderen met 
een dominante persoonlijkheid en veel zelfver-
trouwen geneigd zijn om zich onverschillig op 
te stellen ten aanzien van online risico’s, zelfs als 
ze er persoonlijk mee te maken krijgen. Vando-
ninck: “Ze beschouwen zichzelf niet als potentiële 

slachtoffers en tonen weinig of geen motivatie om 
het probleem in te perken.” 

Een andere bevinding: meisjes voelen zich vaker 
slecht na een confrontatie met online risico’s. Ge-

slacht of leeftijd zijn echter niet noodzakelijk indi-
catoren voor een verhoogde online kwetsbaarheid: 
“Jonge kinderen en meisjes stappen immers ook 
sneller naar een volwassene om te praten.”

Hoewel ze minder proactief reageren, zijn ook 
kinderen met beperkte digitale vaardigheden niet 
noodzakelijk meer kwetsbaar online, zegt Sofie 
Vandoninck. “Ze kiezen vaak voor vermijdings-
gedrag of vragen iemand om hulp. Ook kinde-
ren die een goede relatie hebben met hun ouders 
– en dan vooral hun moeder – en met hun leer-
krachten en met vrienden, kiezen er sneller voor 
iemand aan te spreken. Wanneer ze zich gesteund 
voelen door hun omgeving, gaan kinderen ook 
sneller over tot actie, waardoor het probleem niet 
verder kan escaleren.” 

De meest kwetsbare jongeren zijn diegenen 
met weinig zelfvertrouwen en onvoldoende ken-
nis of capaciteiten om zelf het heft in handen te 
nemen: “Niet alleen voelen ze zich sneller op hun 
ongemak wanneer ze geconfronteerd worden met 
online risico’s, ze zijn bovendien vaker geneigd de 
situatie op zijn beloop te laten, waardoor ze zich 
nog slechter gaan voelen. Actieve begeleiding en 
ondersteuning vanuit de directe omgeving is voor 
deze jongeren daarom van groot belang. Dat geldt 
des te meer wanneer het gaat om jongere kinde-
ren en kinderen met beperkte cognitieve capaci-
teiten of gedragsproblemen.”

Moedig je kinderen aan om het internet 
te ontdekken. Wijs hen daarbij zowel op 
de leuke als op de minder mooie kanten.

Toon interesse in de online activiteiten 
van je kinderen, zorg dat je voeling blijft 
hebben met hun (online) leefwereld. 

Maak samen met je kinderen duidelijk 
afspraken over wat wel en niet mag 
online. 

Vermijd controles ‘achter de rug’ van je 
kinderen. 

Jaag je kinderen geen angst aan met 
dramatische of sensationele verhalen. 

Maak je kinderen duidelijk wat ze 
kunnen doen als ze met iets vervelends 
geconfronteerd worden. 

Toon je kinderen hoe een spambericht 
eruit ziet, hoe je je privacy-instellingen 
aanpast, hoe je iemand blokkeert.

Herhaalde blootstelling 
aan online risico’s 

maakt kinderen vaak 
weerbaarder, maar 

voor cyberpesten gaat 
dat niet op.

Tips voor ouders Cyberpesten hakt erin
Vervolg van P.01
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VAN VLUCHTELING TOT VOORZITTER VAN DE VLAAMSE JEUGDRAAD:
STUDENTE NOZIZWE DUBE

“ Ik wil de wereld 
verbeteren, 
al is het maar een beetje”

ls Nozizwe Dube ons toever-
trouwt dat ze ooit een boek wil 
schrijven over haar ervarin-

gen, zijn we niet verbaasd: haar nog jonge 
leven heeft al heel wat vertelstof opgeleverd. 
Op haar veertiende vluchtte Nozizwe van 
Zimbabwe naar België, twee jaar nadat 
haar moeder noodgedwongen de oversteek 
had gemaakt. “Ze was politiek activiste en 
schreef opiniestukken waarin ze scherp uit-
haalde naar het beleid van president Mu-
gabe”, zegt Nozizwe. “Dat is best gevaarlijk 
in een dictatuur zoals Zimbabwe, waar veel 
tegenstanders van de regering ‘verdwijnen’, 
vermoord of gemarteld worden. Bovendien 
hebben vrouwen er geen rechten en worden 
ze beschouwd als minderwaardig.” 

“Nadat mijn moeder naar België ver-
trokken was, ben ik twee jaar lang opge-
vangen door mijn grootouders. Op mijn 
vader hoefde ik niet te rekenen. Hij heeft 
mijn moeder en mij verstoten, alleen maar 
omdat ik een meisje ben en zij geen zoon 
op de wereld heeft gezet. Natuurlijk doet 
het pijn om te weten dat hij mij aan mijn 
lot heeft overgelaten, maar het heeft me 
ook sterker gemaakt. Ik heb aangetoond 
dat ik zonder hem kan overleven en dat een 
vrouw wel degelijk iets kan betekenen voor 
de maatschappij.” 

Huiswerk is luxe 
Met de hulp van het Rode Kruis zorgde 
Nozizwe’s moeder ervoor dat ze naar Bel-
gië kon komen: “Ze had alles op voorhand 
uitgezocht en liet me inschrijven in een 
OKAN-klas (Onthaalklas voor anderstali-
ge nieuwkomers – red.) in Haasrode. Daar 
heb ik Nederlands geleerd. Aanvankelijk 
hoorde ik dat ik al iets te oud was om de 
taal perfect onder de knie te krijgen, maar 
ik heb er keihard voor gestudeerd. Het hielp 
dat mijn moeder me liet inschrijven in de 
Chiro. Door constant Nederlands te spre-
ken met mijn leeftijdsgenoten maakte ik 
snel vorderingen.” 

“Het jaar erop mocht ik naar een gewo-
ne ASO-klas. De lessen waren intensief, 
maar ik ben altijd al leergierig geweest. En 
ik weet wat het is om geen degelijk onder-
wijs te krijgen. In Zimbabwe kwamen de 
leerkrachten vaak niet opdagen omdat ze 

te weinig werden betaald. In België is het 
makkelijk: leerlingen moeten naar school 
gaan en hun lessen leren. Voor mij was 
huiswerk maken een luxe (lacht).” 

Eerste sneeuw
Nozizwe vertelt hoe ze nog elke dag bijleert 
over onze cultuur: “Met inburgeren ben je 
nooit klaar. Al was de aanpassing in het be-
gin natuurlijk het grootst. Toen ik aankwam 
in België beleefde ik een cultuurshock. Ik 
stond ervan versteld hoe gejaagd het leven 
hier is. En toen het winter werd, zag ik voor 
het eerst in mijn leven sneeuw!”

“Ook met discriminatie kwam ik al vroeg 
in aanraking. Toen ik twee dagen in België 
was, sprak ik een man in het Engels aan 
om de weg te vragen. Hij begon me me-
teen uit te schelden en zei dat ik ‘de taal 
moest leren’. Ik hoorde ook weleens dat ik 
lui ben of dat ik hier ben om te profiteren 
van het OCMW … En onlangs nog was ik 
op bezoek bij een vriendin die thuis een 
jacuzzi heeft. Een familielid vroeg zich af 
of het water niet vuil zou worden als ik erin 
zou zitten.” 

“Ach, ik ben het inmiddels gewoon. Maar 
dat wil niet zeggen dat ik het zomaar aan-
vaard. Ik schrijf of geef toespraken over 
mijn ervaringen met discriminatie en ook 
in de Jeugdraad proberen we het probleem 
aan te pakken.”

Debatclub  
Engagement heeft er bij Nozizwe altijd in 

A

Onlangs was ik 
op bezoek bij een 
vriendin die thuis 
een jacuzzi heeft. 

Een familielid vroeg 
zich af of het water 

niet vuil zou worden 
als ik erin zou zitten.

Zes jaar geleden reisde Nozizwe Dube (20) van Zimbabwe naar Bel-
gië, op de vlucht voor de mensonwaardige situatie in haar thuisland. 
Inmiddels spreekt ze vlekkeloos Nederlands, zit ze in haar eerste jaar 
farmaceutische wetenschappen en schopte ze het tot voorzitter van de 
Vlaamse Jeugdraad. “Ik heb getoond dat ik kan overleven en iets kan 
betekenen voor de maatschappij.” TEKST: Pieter-Jan Borgelioen | FOTO: Rob Stevens

gezeten. “In Zimbabwe probeerde ik 
mijn vriendjes al te overhalen om mee te 
gaan naar de debatclub (lacht). En ik ben 
me altijd bewust geweest van het leed 
van vrouwen in mijn thuisland. Daar-
over schreef ik toen al korte teksten of 
opiniestukken.

Toen ik in het derde middelbaar zat, 
kreeg ik de kans om in een Europees jon-
gerenproject te stappen en zo leerde ik 
de Jeugdraad kennen. Het wekte meteen 
mijn interesse, maar aanvankelijk twij-
felde ik om me erbij aan te sluiten. Ik was 
amper twee jaar in België en vroeg me af 
wat ik daar moest gaan vertellen. Mijn 
moeder heeft me aangemoedigd om het 
toch te doen. In 2014 werd ik verkozen 
en mocht ik aansluiten bij de Algemene 
Vergadering. Van het een kwam het an-
der en inmiddels ben ik voorzitter.” 

“De Jeugdraad geeft adviezen aan de 
Vlaamse regering over alles wat kinde-
ren, jongeren en hun organisaties aanbe-
langt. Tijdens mijn driejarig mandaat als 
voorzitter wil ik inspelen op hun meest 
dringende noden. Niet makkelijk, want 
de leefwereld van jongeren is ontzettend 
ruim. Mijn team en ik hebben besloten 
om heel sterk te focussen op jeugdwerk-
loosheid. We willen er onder meer voor 
zorgen dat er meer kwaliteitsvolle stage-
plaatsen komen voor jongeren, zodat ze 
werkervaring kunnen opdoen.

Maar ook campagnes rond psychisch 
welzijn zijn belangrijk: Vlaanderen heeft 
de hoogste zelfmoordcijfers van Europa. 
Daarnaast willen we een debat op gang 
brengen rond stemrecht vanaf zestien 
jaar en bekijken welke invloed de bespa-
ringen in de jeugdwerksector hebben op 
de werking van het jeugdbeleid.”   

“Met onze adviezen spelen we ook in 
op de actualiteit. Zo hebben we onlangs 
een advies goedgekeurd rond geweldda-
dige radicalisering. In plaats van te fo-

cussen op de symptomen, willen we de 
voedingsbodem ervan aanpakken. Dat 
betekent onder meer dat we moeten in-
zetten op armoedebestrijding, sociale 
uitsluiting moeten tegengaan, en voor 
elke jongere gelijke kansen moeten cre-
eren. We zijn natuurlijk ook begaan met 
de vluchtelingencrisis. Heel wat vluch-
telingen zijn minderjarige asielzoekers 
zonder begeleiding. Zij moeten de kans 
krijgen om in te burgeren en in een veilig 
land verder te gaan met hun leven. Helaas 
zijn er ook politici die de vluchtelingen-
crisis misbruiken om hun partijprogram-
ma in de verf te zetten. Het laatste wat we 
moeten doen is polariseren. Vluchtelin-
gen zijn bovenal mensen. Luisteren naar 
hun verhalen kan helpen om te begrijpen 
waarom ze op de vlucht zijn.”

Mediatraining
“Ik ben blij dat ik door mijn functie bij 
de Vlaamse Jeugdraad kan samenwerken 
met gelijkgezinde leeftijdsgenoten en iets 
kan betekenen voor kinderen en jonge-
ren”, zegt Nozizwe. “Bovendien is het een 
heel leerrijke ervaring. Door te vergade-
ren, adviezen te schrijven en te lobbyen 
bij ministers ondervind ik aan den lijve 
hoe beleid tot stand komt. Debatteren 
en toespraken geven hoort er ook bij, 
en sinds kort krijg ik zelfs mediatrai-
ning. Als ik geïnterviewd word voor het 
journaal, moet ik immers kort en bondig 
onze standpunten uiteen kunnen zetten.”

“Het is natuurlijk wel druk. Ik hecht 
heel veel belang aan mijn studie farma-
ceutische wetenschappen, en ik moet 
grondig plannen om alles te combineren. 
Of ik later ook een beleidsfunctie wil uit-
oefenen, weet ik niet. Dat zal afhangen 
van de kansen die ik krijg. Maar ik weet 
wel dat ik, op welke manier dan ook, de 
wereld een stukje beter wil maken.”
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In de Kastanjedreef in Ha-
mont-Achel nestelen de rosse 
vleermuis, de watervleermuis, 
de gewone grootoorvleermuis 
en de gewone dwergvleermuis 
in boomholtes en spechtgaten. 
De oude bomen zijn aan het 
einde van hun leven gekomen, 
dus was het hoog tijd voor een 
paar ingrepen om de dreef te 
redden. En dat op een vleer-
muisvriendelijke manier.
Ilse Frederickx

ONDERZOEK

n Hamont-Achel, net tegen de Ne-
derlandse grens, heeft de KU Leu-
ven een domein van 165 hectare 

in bezit. Een kinderloze notaris schonk 
het in 1962 aan de universiteit. Naast een 
grote variatie aan landschappen vind je er 
ook zeldzame planten, zoals koningsvaren 
en galigaan, en opmerkelijke fauna, zoals 
zwarte spechten, ijsvogels en everzwijnen. 
Er groeit ook gagel, een welriekend struik-
je dat vroeger bij het bierbrouwen gebruikt 
werd in plaats van hop, een gewas dat niet 
kon groeien op de arme bodem.

Zo’n 70 hectare van het gebied wordt in 
pacht gegeven aan boeren. In het midden 
daarvan vind je Beverbeek, een eeuwen-
oud landbouwlandschap rond de Laat-
hoeve. Een deel van de dreefbomen in 
de buurt van de hoeve was flink aan het 
aftakelen, vertelt technisch coördinator 
Eric Van Beek van de Afdeling Bos, Na-
tuur en Landschap. “De Kastanjedreef 
was aan een grondige onderhoudsbeurt 
toe: er staan vooral Amerikaanse eiken 
van 140 jaar oud. Die bomen sterven niet 
af door ziekte, maar gewoon door ouder-
dom: Een Amerikaanse eik wordt maar 
150 jaar oud. De laatste jaren stierven hier 
elk jaar wel enkele bomen. Niet ingrijpen 
zou dus betekenen dat de dreef op termijn 
zou verdwijnen.”

Koloniebomen
Maar de Kastanjedreef in ere herstellen 
kon niet zomaar zonder rekening te hou-
den met de beschermde bewoners. “De 
boomholtes en spechtgaten doen tijdens 
de zomermaanden dienst als kraamkliniek 
voor verschillende vleermuizenkolonies. 
Bovendien hebben de diertjes de lijnvor-
mige structuren van de dreven nodig om 
zich te oriënteren in het landschap. We 
zijn aan tafel gaan zitten met het Vlaams 
Agentschap voor Natuur en Bos en het 
Regionaal Landschap Lage Kempen om te 
bekijken hoe we de dreef konden redden 
zonder slachtoffers te maken bij de vleer-
muizen. Met subsidies van de Vlaamse 
overheid en de provincie Limburg en ad-
vies van vleermuisspecialist Ghis Palmans 
is dat gelukt.”

“Vleermuizen nestelen alleen in levende 
bomen, dus de dode bomen konden zon-

ZONNEPANEELTJE PRODUCEERT WATERSTOFGAS

W

I

Een team bio-ingenieurs experimenteert met een miniatuurzonnepaneeltje dat waterstofgas 
aanmaakt en op die manier zowel elektriciteit als brandstof kan leveren. Waterstofgas kan 
bovendien op grote schaal CO2 reduceren en omzetten naar bruikbare stoffen. “De chemie 
wordt vaak scheef bekeken als een vervuilende industrie, maar voor een uitdaging als de 
klimaatverandering zou ze wel eens dé oplossing kunnen aanreiken.” Ilse Frederickx

aterstofgas is al langer een 
groene belofte. Het is een 
licht gas dat je onder druk 

kunt opslaan in een tank. In een brandstofcel 
is het onmiddellijk om te zetten naar elektrici-
teit. Autoconstructeurs werken al aan een elek-
trische wagen op basis van waterstofgas, maar 
een grote doorbraak kwam er tot nu toe niet. 

Dat heeft vooral te maken met de produc-
tie van waterstofgas, vertelt Johan Martens van 
het Centrum voor Oppervlaktechemie en Ka-
talyse. “In de natuur komt het niet voor; het 
wordt normaal gezien gewonnen uit fossie-
le brandstoffen. Dat gaat dus gepaard met de 
uitstoot van CO2. Er wordt onderzoek gedaan 
naar alternatieve technologieën, zoals elek-
trolyse: je stuurt een elektrische stroom door 
water en daarbij ontstaat zuurstof en water-
stofgas. Op zich een proces zonder vervuiling, 
maar je hebt er wel elektriciteit bij nodig, en 
die komt ook nog vaak uit fossiele brandstof-
fen. Het is nu zaak om een echt duurzame pro-
ductiemethode te vinden, die economisch kan 
concurreren met fossiele brandstoffen.”

Alles-in-één-systeem
Zijn team is het eerste ter wereld dat met niets 
anders dan zonlicht en waterdamp uit de lucht 
waterstofgas kan produceren. “We hebben 
onze zonnecellen al uitgeprobeerd op het dak, 
en het werkt.” Al moet je je er in de experi-
mentele fase nog geen standaard zonnepaneel 
bij voorstellen: het gaat om een apparaat van 
een tiental vierkante centimeter. “Het bestaat 
uit een reactor met twee compartimenten: aan 
de ene kant komt licht en lucht binnen, aan 
de andere kant eindigen we met waterstofgas. 
Tussen de twee compartimenten zitten de flin-
terdunne zonnecel, bedekt met membranen 
om te filteren, en katalysatoren, stoffen die de 
vorming van waterstofgas op gang brengen. 
We hoeven geen water, zuren of andere hulp-

stoffen toe te voegen, en het zonlicht zorgt 
voor de energie.”

“Het unieke is dat het een alles-in-één-sys-
teem is, met lucht als bron van water en met 
directe productie van waterstofgas. Het sys-
teem is ook CO2-neutraal en er is geen netto-
verbruik van water: het water dat het toestel 
nodig heeft, haalt het uit de lucht en geeft het 
ook weer af aan de lucht. In principe is dit toe-
stel zelfs bruikbaar in de woestijn, want ook 
daar zit in elke kubieke meter lucht ongeveer 
vijf gram water.”

Breed toepasbaar
De opbrengst van het nieuwe zonnecelletje 
ligt nu nog lager dan die van een traditioneel 
zonnepaneel, maar dat willen Johan Martens 
en zijn team nog verbeteren met verder onder-
zoek. Zal het in de toekomst ooit kunnen con-
curreren met de gewone fotovoltaïsche zon-
nepanelen? “De twee systemen kunnen naast 
elkaar bestaan. Een traditioneel zonnepaneel 
wekt elektriciteit op voor direct verbruik. De 
kracht van onze zonnecel zit hem in de bre-
de toepasbaarheid: met waterstofgas kan je 
niet enkel elektriciteit opwekken, je kunt het 
ook als een chemische, hernieuwbare brand-
stof gebruiken.” 

Zo ziet Martens in waterstofgas zelfs per-
spectieven voor een oplossing voor de kli-
maatverandering. “We leven in een koolstof-
wereld: daar kunnen we niet omheen. We 
moeten de CO2-uitstoot niet bannen uit onze 
economie, maar we kunnen de geproduceer-
de CO2 wel opvangen en recycleren tot nieuwe 
brandstof of tot bruikbare chemicaliën.” En op 
dat vlak biedt waterstofgas perspectieven voor 
de industrie, gelooft Martens. “Als je aan CO2 
waterstofgas toevoegt, kan je bijvoorbeeld 
synthetisch aardgas maken.”

De CO2-emissie van huishoudens en voer-
tuigen is veel moeilijker te verlagen: “Maar 
ook daar kan waterstofgas een rol spelen. Als 
elk huis met ons zonnepaneel zijn eigen wa-
terstofgasgenerator krijgt, kan je alle nodige 
energie lokaal produceren. Of de carrosserie 
van een wagen zou kunnen worden uitgerust 
met onze technologie om waterstofgas te pro-
duceren. Je kan het vergelijken met het opla-
den van een elektrische auto, alleen heb je geen 
oplaadpunt nodig, enkel zonlicht.” 

“De chemie wordt vaak scheef bekeken als 
een vervuilende industrie. Maar voor een uit-
daging als de klimaatverandering zou ze wel 
eens dé oplossing kunnen aanreiken.”

Het onderzoeksproject ‘Solar Hydrogen from Air’ 
won de eerste Energy Award waarmee Febeliec, 

de vereniging van industriële energiegebruikers, 
een idee lauwert dat bijdraagt aan de 

oplossing van de energieproblemen van 
de Belgische industrie.

Op de foto het onderzoeksteam: professor Johan 
Martens (m.) omringd door (vlnr) bio-ingenieur 

Tom Bosserez, doctor Christos Trompoukis en 
bio-ingenieurs Jan Rongé en Lisa Geerts.

Een beetje chemie 
op je dak

In principe is dit toestel 
zelfs bruikbaar in de 

woestijn, want ook 
daar zit in elke kubieke 
meter lucht ongeveer 

vijf gram water.
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OPKNAPBEURT VOOR DREEF IN KU LEUVEN-NATUURGEBIED

Erik Van Beek in 
de 'gerenoveerde' 
Kastanjedreef:

"Voor we de oude 
bomen kapten, 
hebben we een 
kattenluik systeem 
aangebracht: de 
vleermuizen konden 
nog uit de holtes, 
maar er niet meer in."

der probleem geveld worden. Maar in 
de dreef stonden ook aftakelende bo-
men, met mogelijks bewoonde gaten. 
In die bomen hebben we een soort 
kattenluiksysteem aangebracht: een 
boomverzorger heeft met plastic de 
gaten strak dichtgeniet, behalve onder-
aan. Zo konden de vleermuizen nog uit 
de holtes, maar er niet meer in.” 

Dat gebeurde begin oktober. “De 
jonge vleermuizen zijn dan groot ge-
noeg om zelfstandig uit te vliegen en 
voedsel te zoeken. En in dat seizoen 
verhuizen de diertjes sowieso naar 
hun winterverblijfplaats. Toen de bo-
men in november geveld werden, wa-
ren ze dus zeker vleermuisvrij. Niet de 
hele dreef werd geveld: de belangrijk-
ste koloniebomen werden gespaard 
en verder kunnen de vleermuizen 
ook in de andere dreven nog wel nes-
ten vinden.”

Kastanje maakt comeback
Begin februari werden dan jonge bo-
men aangeplant, zodat op termijn de 

structuur van de dreef hersteld wordt. 
“Uiteindelijk werden 17 bomen geveld 
en 34 nieuwe geplant. We hebben ande-
re boomsoorten gebruikt dan de Ame-
rikaanse eiken die er stonden: winter-
linde en tamme kastanje – die laatste 
ook omdat de Kastanjedreef daar haar 
naam aan te danken heeft. Speciaal 
voor de vleermuizen hebben we aan 
het begin en het einde ook nog een 
paar grauwe abelen gezet: die groeien 
wat sneller. Binnen vijftig jaar zijn die 
jonge bomen volgroeid en kunnen daar 
weer jonge vleermuisjes in opgroeien.” 

Samen met het Regionaal Landschap 
Lage Kempen organiseerde Eric Van 
Beek een wandeling voor de buurtbe-
woners om de werkzaamheden toe te 
lichten: “Het is belangrijk om de men-
sen duidelijk te maken waarom be-
paalde bomen worden gekapt, zeker 
als het om zoiets herkenbaar als een 
dreef gaat. Vlak na het kappen ziet het 
er ook niet uit. Maar als je het eindre-
sultaat ziet, weet je dat deze ingreep 
nodig was.”

Het domein in Hamont-Achel is deels bos en natuur, deels 
landbouwgebied. Van de 165 hectare wordt ongeveer 70 hec-
tare verpacht aan landbouwers. Daarnaast is zo’n 13 hectare 
van het gebied, het Elsbroek, sinds 2006 erkend als natuur-
reservaat. Als restant van een oude visvijver is het Elsbroek 
een oase in het schrale Kempense heidelandschap. Het 
is toegankelijk voor het publiek via wandelpaden. In 2013 

Buitenlabo 
voor bio-ingenieurs

werd nog eens 10 hectare erkend als 
bosreservaat: een stuk eikenbos langs 
de Warmbeek waar de natuur volledig 
haar gang mag gaan. 

Sinds het beheer van het natuurge-
bied in 1997 terechtkwam bij profes-
sor Bart Muys van de Afdeling Bos, 
Natuur en Landschap, fungeert het 
gebied als een experimenteerruimte 
voor bio-ingenieurs: “We willen hier 
multifunctioneel bos- en natuurbe-
heer in de praktijk brengen: werken 
aan bosverjonging en biodiversiteit – 
bijvoorbeeld door houtwallen te her-
stellen en invasieve soorten zoals de 
Amerikaanse vogelkers te bestrijden – 
en tegelijk kwaliteitshout produceren 
voor verkoop. Biodiversiteit en rende-
ment kunnen perfect samengaan zon-
der dat het bos daaronder lijdt”, zegt 
Eric Van Beek.

Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

Ontdek het antwoord op www.kuleuven.be/lifehacks

Mondhygiëne? Elasticiteit? 
Geheugensteuntje?

KUL24860_statische_banner_campuskrant_01.indd   1 17/03/16   14:03
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Limburgse vleermuizen 
krijgen nieuwe kraamkliniek
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worden van de contacten die we beogen”, 
zegt Broeckaert.

“Belangrijk is dat dit nieuwe chapter er niet 
alleen van en voor Indiërs is”, stelt Idesbald God-
deeris. “We willen de Leuvense alumni van alle 
nationaliteiten samenbrengen die in India actief 
zijn of op een of andere manier bij het land be-
trokken zijn. We willen ook ondersteuning bie-
den aan Leuvense onderzoekers of studenten 
die naar India gaan, in het kader van hun thesis 
of een inleefreis bijvoorbeeld. Onlangs hebben 
we zelf een studiereis van een maand door India 
georganiseerd, al voor de achtste keer. Zonder 
de steun van alumni in een aantal steden had-
den we die reis nooit kunnen maken. En voor 
de deelnemende studenten was het contact met 
de oud-studenten een absolute meerwaarde. Via 
het web moeten dergelijke initiatieven heel soe-
pel tot in de verste uithoeken van India verspreid 
kunnen worden.” 

“Er is ook vraag naar zo’n netwerk vanuit de 
bedrijfswereld”, vult Idesbald Goddeeris aan. “De 
Belgisch-Indiase Kamer van Koophandel en In-
dustrie was op ons launching event aanwezig, en 
tijdens de Vlaamse economische missie van vol-
gende maand mogen we onze alumni uitnodigen 
op de recepties in Delhi, Mumbai en Pune. ”

Studenten aantrekken
Ook John Christopher, uit het uiterste zuiden 
van India, is enthousiast over de mogelijkheden 
van het chapter. “Ik was via LIFT actief betrok-
ken bij de voorbereiding ervan. Onlangs heb ik 
mijn doctoraat voltooid en over enkele maanden 
ga ik terug naar India. Dan wil ik blijven bijdra-
gen aan het succes van dit initiatief. Concreet 
denk ik er bijvoorbeeld aan om voordrachten 
te organiseren, met ondersteuning vanuit Leu-
ven. Ik zou er ook voor willen zorgen dat India-
se alumni digitale toegang krijgen tot de biblio-
theek. Daar zou véél interesse voor zijn.”

“Persoonlijke contacten kunnen dan weer een 
rol spelen in het aantrekken van studenten. Ik 
ben destijds naar hier gekomen na gesprekken 
met drie alumni, en zelf heb ik ertoe bijgedragen 
dat er zes nieuwe Indiase studenten naar Leuven 
kwamen. Ik ben ervan overtuigd dat het chapter 
ook op dat vlak een verschil kan maken.” 

  alum.kuleuven.be/eng/alumni-chapter-india/

‘ Alumni Chapter India’   
  opent de dans

De internationale alumniwerking van de KU Leuven slaat haar vleugels 
verder uit. Na de chapters in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, 
China, Brazilië en de VS is er sinds 26 februari ook een alumniafdeling 
voor India. Die moet de onderlinge contacten tussen Indiase oud-stu-
denten en hun band met de universiteit sterk houden. Maar er is meer.
TEKST: Ludo Meyvis | FOTO’S: Rob Stevens

at weinig mensen weten: aan 
de KU Leuven vind je meer 
Indiase studenten dan Duitse 

of Amerikaanse. “Dit academiejaar zijn er 432”, 
zegt professor Idesbald Goddeeris (Letteren). 
“Daarmee vormen ze de op vier na grootste 
groep studenten van buitenlandse origine, na 
Nederland, China, Italië en Spanje.”

“De eerste Indiase student van wie we enig 
spoor hebben, kwam in 1928 uit Goa naar Leu-
ven. Pas in de jaren 70 nam hun aantal wat toe, 
toen er enkele Engelstalige programma’s georga-
niseerd werden. Theologie en filosofie stonden 
het meest in de belangstelling. Het duurde nog 
tot het eind van de jaren 80 voor we meer dan 
vijftig Indiase studenten hadden. Vooral de laat-
ste jaren is het snel gegaan: in 2013-2014 werd de 
kaap van de vierhonderd gerond.”

Divers profiel
“Theologie trekt nog altijd heel wat volk: we 
hebben bij onze afgestudeerden maar liefst 
zeventien Indiase bisschoppen. En er zijn aan 
de faculteit inmiddels al 170 doctoraten van 
Indiase signatuur voltooid”, zegt professor Bert 
Broeckaert (Theologie en Religiewetenschap-
pen). “Maar ook faculteiten als Geneeskunde, 
Farmaceutische Wetenschappen en Ingenieurs-
wetenschappen trekken meer en meer studen-
ten uit India aan. Het profiel van die studenten 
is in de loop der jaren veranderd. Vroeger had je 
vooral priesters uit de zuidelijke deelstaat Ker-
ala, die uiteraard zowat allemaal theologie kwa-

men studeren. Tegenwoordig ontvangen we stu-
denten uit de meeste deelstaten, en je vindt ze in 
haast alle faculteiten, van bachelor tot postdoc.”

“We schatten het totale aantal Indiërs die aan 
de KU Leuven hebben gestudeerd, op zowat 
tweeduizend”, stelt Goddeeris. “Het chapter zal 
die niet allemaal kunnen bereiken: we proberen 
al enkele jaren een bestand op te bouwen, en dat 
gaat met mondjesmaat. Daarom vinden we het 
belangrijk om een sterke band te smeden met de 
huidige Indiase studenten, zodat we contact met 
hen kunnen houden na hun vertrek.”

“Er zijn al enkele verenigingen van India-
se studenten”, zegt Bert Broeckaert. “Die heb-
ben we uiteraard betrokken bij de oprichting. 
Zo hebben we ILAAM (Indian Leuven Alumni 
Association) uitgenodigd: zij groeperen vooral 
alumni van theologie. Ook studentenverenigin-
gen ISAL (Indian Students Association Leuven) 
en LIFT (Leuven India Forum of Thinkers) zaten 
mee aan tafel bij de voorbereidingen. En ik ver-
geet zeker de mensen van de Dienst Alumni en 
vicerector Katlijn Malfliet niet: hun steun en er-
varing zijn onmisbaar.” 

Niet alleen Indiërs
Door de grootte van het land – een treinreisje 
van Assam in het noordoosten tot aan Kaap 
Comorin in het uiterste zuiden duurt meer dan 
tachtig uur – heeft het weinig zin om sterk te 
mikken op een materiële aanwezigheid. “We 
gaan eerst en vooral digitaal. Een eigen web-
site en de sociale media moeten de draaischijf 

W

De inhuldiging 
van de nieuwe 
alumniafdeling 
op 26 februari 
werd opgeluis-
terd met Indiase 
muziek en dans.
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Naar aanleiding van haar veertigste verjaardag 
heeft alumnivereniging Farmaleuven voor het 
eerst een Alumnus van het Jaar verkozen. De 
eer ging naar aidspionier en ondernemer Rudi 
Pauwels. Hij behaalde het diploma van apothe-
ker in 1983, doctoreerde bij Erik De Clercq aan 
het Rega Instituut, en ging zich toeleggen op de 

strijd tegen hiv. Met succes: zijn werk lag aan de 
basis van een aantal van ‘s werelds meest gebruik-
te aidsremmers. Rudi Pauwels stond ook aan de 
wieg van een aantal biotechbedrijven, zoals Ti-
botec, Virco en Biocartis. Met dat laatste bedrijf 
lanceerde hij Idylla, een minilaboratorium dat 
snelle diagnostische tests kan uitvoeren voor een 
breed gamma aan ziektes. Bij de uitreiking van de 
award werd Rudi Pauwels gehuldigd door minis-
ter van Volksgezondheid Maggie De Block.

Farmaleuven kiest 
Alumnus van het Jaar

Idesbald Goddeeris Bert Broeckaert John Christopher
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ia Leijssen werd gebo-
ren in Hamont-Achel, 
in een landelijk milieu. 

“Een warm nest. Ik was de zevende, na 
zes broers. Iedereen dacht dat ik ge-
neeskunde zou studeren, maar ik wil-
de graag snel aan een gezin beginnen. 
Zeven jaar studie leek me te lang, en 
een job in de geneeskunde combineren 
met een gezin lag in die tijd niet voor 
de hand. Dus werd het psychologie: 
in die branche kon je ook mensen hel-
pen en ik was geboeid door wat men-
sen bezielt.” 

“Eerlijk: mijn studietijd vond ik eer-
der saai, totdat ik echt klinische en 
praktijkgerichte vakken kreeg. Tijdens 
mijn stage in de psychiatrische kliniek 
ging er een nieuwe wereld open en daar 
ben ik dan blijven werken. Een acade-
mische loopbaan interesseerde mij toen 
helemaal niet.”

Krop in de keel
“De belangrijkste persoon die ik pro-
fessioneel ooit ontmoet heb, is Gene 
Gendlin, de naaste medewerker van 
Carl Rogers, een sleutelfiguur in de ge-
schiedenis van de psychotherapie. Ik 
kreeg de kans om een workshop te vol-
gen bij Gendlin. Hij deed me beseffen 
dat het lichaam uitdrukking geeft aan 
hoe situaties ons beïnvloeden, in tegen-
stelling tot de dualistische opvatting dat 
lichaam en geest gesplitst zijn. In onze 
taal vind je sporen van het besef dat ons 
lichaam reageert op een situatie. Een 
emotie die je inslikt, geeft je bijvoor-
beeld ‘een krop in de keel’. Je lichaam 
vertaalt direct, zonder woorden, wat 
een situatie met je doet, het is je ‘eer-
ste weten’. Daar kan je als therapeut 
mee werken. Gendlin heeft uitvoerig 
onderzoek gedaan naar hoe je met dat 
pre-verbale weten van je lichaam kunt 
omgaan: focusing noemt hij dat. Ik heb 
die werkwijze verder vorm gegeven en 
erover gepubliceerd.”

“Ik hecht veel belang aan een posi-
tieve aanpak: in plaats van alleen naar 
problemen te kijken, kun je ook ver-

trekken van iemands talenten. Een an-
der kenmerk van mijn benadering is de 
openheid voor het spirituele: hoe we 
als mens deel zijn van een ontwikke-
ling die ons begrip overstijgt. Dat ligt 
in het verlengde van mijn verwonde-
ring over de wijsheid van het organis-
me en over hoe de natuur ‘weet’ heeft 
van groeiprocessen. Als mens begrij-
pen we de wetmatigheden van de na-
tuur niet volledig, maar we weten wel 
meer en meer over hoe we als mens in-
vloed uitoefenen op gezonde en onge-
zonde ontwikkelingen. Bij mensen zie 
ik liefde als de basisconditie voor een 
goede ontwikkeling. Liefde is een spi-
rituele levenshouding waarmee je het 
eigenbelang overstijgt en bijdraagt aan 
het beste voor alle betrokkenen.”   

Atypische loopbaan
“Ik heb zowat twintig jaar deeltijds als 
psychotherapeut gewerkt, in combina-
tie met de zorg voor onze twee kinde-
ren. Al die tijd ben ik veel blijven pu-
bliceren, hoofdzakelijk over de praktijk. 
Mijn Gids voor gesprekstherapie wekte 
veel interesse, en iemand raadde mij 
aan om mijn publicaties te bundelen 
tot een doctoraat. Ik was op dat mo-
ment al 45, en had weinig affiniteit met 
het academische milieu. Maar ik heb 
het advies van die professor gevolgd, 
schreef een inleiding, bindteksten en 

een besluit, en drie maanden later was 
mijn doctoraat klaar. Zo’n ‘doctoraat op 
publicaties’ was in die tijd zeldzaam. Nu 
wordt het meer gedaan: mijn opvolger 
heeft ook die weg gevolgd.”

“In 1997 heb ik gesolliciteerd voor 
een ZAP-vacature bij Psychologie, en 
daar zit ik nog altijd. Je mag het een 
atypische loopbaan noemen – iemand 
noemde het ook een ‘vrouwelijke 
carrière-opbouw’ – maar ik heb me 
mijn geschiedenis nooit beklaagd. Mijn 
praktijkervaring was immers een goud-
mijn voor mijn onderwijs. Ik ben trou-
wens ook als prof therapie blijven geven, 
zij het minder intensief.”

“Ik heb vooral vakken gegeven over 
psychotherapie en over beroepsethiek. 
Ik heb geprobeerd van dat laatste geen 
theoretisch vak te maken, geen ‘plich-
tenleer’. Ik had de therapeutische erva-
ring in handen, en ik heb het vak dan 
ook praktijkgericht ingevuld. Blijkbaar 
beviel dat de studenten wel.”

“Dat lesgeven zal ik trouwens erg 
missen. Ik vond het een luxe om met 
jonge, enthousiaste mensen te kunnen 
werken. Doceren en praktijkervaring is 
een prachtige combinatie. Je doorleeft 
wat je vertelt. Betrokkenheid mag ech-
ter niet te ver gaan, ook niet als thera-
peut. Als je naar huis gaat, moet je er 
kunnen zijn voor je gezin en je vrien-
den. Je professionaliteit behoedt je 
voor mee-lijden. Daar wordt trouwens 
niemand beter van. Empathie is nood-
zakelijk, maar dan als een actieve daad 
van betrokkenheid om het lijden van de 
ander te verlichten.”

Geen emeritaat
“Ik heb te weinig dienstjaren als ZAP 
om ‘toegelaten te worden tot het eme-
ritaat’: het wettelijke kader bepaalt 
dat je minstens 25 jaar als ZAP op de 
teller moet hebben. Dat zie ik als een 
vorm van discriminatie: een vrouw 
komt doorgaans moeilijker aan zo’n 
loopbaan dan een man. Maar dat is een 
ander verhaal. Hoe dan ook, nu ik 65 
ben, ‘moet’ ik met pensioen gaan, ter-

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

“ Voorkom 
verbittering, 
volg je passie”

wijl ik nog geen behoefte heb om op 
rust gesteld te worden, zoals ze dat zo 
mooi uitdrukken.”

“Ik voel me nog heel vitaal en geïn-
spireerd in mijn vakgebied, dus de ban-
den met het werkveld doorsnijden wil 
ik zeker niet. Ik besteed momenteel heel 
veel tijd aan de verdere uitbouw van een 
MOOC, een massive open online course, 
over Existential Well-being. Het is mooi 
om te ervaren hoe een ruim internati-
onaal publiek daarin geïnteresseerd is, 
vaak mensen die al in de praktijk staan.”

“Tuinieren en wandelen ga ik zeker 
ook blijven doen. Ik voel me erg verbon-
den met de natuur. Dat ontspant mij het 
meest van al en ik krijg er frisse ideeën.”

“Er zullen ook dingen wegvallen, 
maar daar ben ik niet rouwig om. Ik 
ben bijvoorbeeld geen vergadermens. 
Ik begrijp wel dat sommigen optimaal 
werken in groepsverband, en uiteraard 
is overleg in bepaalde omstandighe-
den echt nodig. Maar persoonlijk ben 
ik het meest creatief als ik iets alleen 
kan uitbroeden. Daar heb ik nu meer 
ruimte voor.” 
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“Mijn praktijkervaring is altijd een goudmijn voor mijn onderwijs ge-
weest”, zegt hoogleraar psychologie en psychotherapeute Mia Leijssen 
(65). Voor het officiële emeritaat heeft ze te weinig dienstjaren, maar ze 
gaat wel degelijk met pensioen. Een bijzonder markante persoonlijkheid 
zal dus minder vaak te zien zijn aan de universiteit. Hoewel: “Ik voel me 
nog heel vitaal en geïnspireerd, dus ik wil de banden met het werkveld 
zeker niet doorsnijden.” Ludo Meyvis

EMERITUS 
EVANGELIE

M

“Ga ten volle voor je passie 
en voorkom zo verbittering 
en burn-out.”

“Behoud je authenticiteit.”

“Laat de geest van de wet pri-
meren op de letter, en rede-
lijkheid op rigiditeit.” 

raad
Wijze

Empathie is 
noodzakelijk voor 

een therapeut, 
maar die 

betrokkenheid 
mag niet te ver 
gaan. Van mee-

lijden wordt 
niemand beter.



BART SCHOLS, PSYCHOLOOG EN PRESENTATOR

ALUMNI

“ Mijn schroom 
is helemaal weg” 

en keer 135 kilometer, een 
keer 100. Ik vind dat ik dat 
nodig heb, maar misschien 

ook weer niet in die mate.” Het is vrij-
dag in de Vooruit in Gent en Bart Schols 
(42) heeft het over zijn volle fietsweek-
ends. Over hoe hij moet temperen, maar 
zichzelf deze winter – vroeger dan zijn 
gewoonte is – toch al lange tochten heeft 
opgelegd. “Ik word ambetant als ik ze niet 
kan doen, maar ik moet er goed over wa-
ken dat ik mijn zaterdagen en zondagen 
leeg genoeg laat.”

Hij zucht licht terwijl hij in zijn 
mango-sinaas-thee roert – zijn gezonde 
weekregime staat geen alcohol toe. “Ik 
had het nooit gedacht, maar ik denk met 
heimwee terug aan de middelbare school 
en zeker de unief. De ongedwongenheid 
en vrijheid van toen … Ik moest niets 
doen behalve basketten (in tweede klasse 
– red.) en studeren.”

Een knieblessure maakte abrupt een 
einde aan Schols’ eerste jaar in het sport-
kot. Gelukkig had hij een vonk gevoeld 
tijdens de lessen psychologie, en hij stap-
te over naar die richting. “Voor de mees-
ten was statistiek een megabuisvak, maar 
ik vond het zalig. Ik had altijd eerste zit. 
In Leuven viel voor mij alles in de plooi.”

 
Geen afwas
Voor Schols naar Leuven kwam, had hij 
omwegen gemaakt langs Geel (voor een 
jaar bedrijfsmanagement), Antwerpen 
(bij de belastingsdienst) en Australië 
(met de rugzak). “Ik was net zeventien 
toen ik afstudeerde in het Sint-Jozefs-

college in Aarschot. Ik wist het allemaal 
niet goed, zeker niet met wat er thuis 
gebeurd was (zijn moeder pleegde zelf-
moord toen hij dertien was, zijn vader 
had een drankprobleem – red.). De men-
sen rond mij zochten mee naar stand-
vastigheid. Daarom schreef mijn meter, 
die ook mijn pleegmoeder geworden 
is, me in voor een overheidsexamen. Ik 
slaagde, en dus was ik op mijn achttien-
de vastbenoemd belastingsambtenaar 
– hilarisch.”

Hij is zichtbaar op z’n gemak en doet 
met huig-r en Aarschotse tongval het 
relaas van uittreksels overschrijven met 
carbonvelletjes, van afbetalingsplannen 
maken voor mensen – “dat was al ple-
zanter” – en van prikkaarten afstem-
pelen voor collega’s die vroeger dan hij 

naar huis verdwenen. “Ik hoorde daar 
niet thuis.”

Waar hij wel direct aardde, was down 
under. “Het is een heel raar gegeven dat ik 
op mijn twintigste een halfjaar alleen naar 
Australië ging. Ik kende het land niet, ik 
had geen rugzakvrienden en had tot dan 
toe niets echt zelfstandig gedaan. Mijn 
pleegouders bemoederden me ook nog-
al, op een goede manier dan. Wilde ik me 
toch afzetten? Was het een vlucht? Mis-
schien. Ik herinner me vooral een spot 
over Sydney, dat zeven jaar later, in 2000, 
de Spelen mocht organiseren. De beelden 
pakten me zo dat ik bijna direct vertrok.”

De reis maakte hem assertiever – “ik 
zei daarna meer mijn gedacht” – en ver-
slaafd. “Aan het land, het klimaat, de ma-
nier van leven. Als het weer goed is, la-
ten Australiërs de afwas wachten. Alles 
samen zorgt het ervoor dat ik me daar 
gelukkiger voel dan hier. Ik heb zelfs een 
thesisjaar gedaan om naar de Olympi-
sche Spelen te kunnen. Was ik kort daar-
na niet bij de VRT binnengerold, ik zou 
er al gewoond hebben.”

 
Beter luisteren
Dat Schols in 1994 niet definitief voor an-
ker ging in Sydney, heeft veel te maken 
met zijn pleegouders. “Ze hebben hun 
halve leven in het teken van mij geplaatst, 
dus ik wilde hen niet zomaar achterla-
ten.  Ze hebben me altijd veel vrijheid 
gegeven. Daarom vond ik het ook niet 
erg dat ik niet op kot zat. In Leuven ging 
ik af en toe wel een keer te goei uit, met 
de mensen die ik er had leren kennen. 
Bart Soenens bijvoorbeeld, nu prof ont-
wikkelingspsychologie in Gent, een hele 
straffe gast. Het grappige is dat hij mij tij-
dens ons eerste werkcollege samen een 
streber vond, maar dat we nadien echt 
buddy’s werden.”

“Ik was een beetje een vreemde eend 
omdat ik vier jaar ouder was dan de men-
sen met wie ik studeerde. Nochtans had 
ik niet bepaald meer maturiteit dan zij. 

Ik had toen heel weinig zelfvertrouwen, 
zeker als het over meisjes ging. Als ik dat 
vergelijk met nu …” Hij glimlacht veelbe-
tekenend. “In deze job krijg je veel aan-
dacht en dus ook meer vertrouwen. Mijn 
schroom is helemaal weg.”

De meeste lauwerkransen kreeg hij 
toegeworpen als presentator van het 
Radio 1-programma Vandaag. “Ik heb 
het idee dat ik daar nog beter luisterde 
dan nu in De afspraak, waar ik moet pak-
ken wat er gebeurt aan tafel én denken 
aan wat er nog komt. Ik moet én vol-
doende scherp zijn én warm overkomen. 
Martine (Tanghe, – red.) heeft me ooit ge-
zegd dat, toen zij begon, ankers tijd kre-
gen om te groeien. Ik word nu meteen 
veel harder onder de loep genomen.”

 
Wake-upcall?
Dat werd begin oktober pijnlijk duide-
lijk. Er ontstond een hetze toen Schols 
volgens sommigen te weinig weerwerk 
bood in zijn interview met de terugge-
keerde Syriëstrijder Younes Delefortrie. 
Vooral toen Luc Rademakers, algemeen 
hoofdredacteur van het nieuws, het ge-
sprek een faux pas noemde en het offline 
haalde. De meeste van Schols’ collega’s re-
ageerden furieus. De al volle emmer liep 
over, Rademaekers moest ei zo na zijn 
ontslag indienen. “Ik wil er niet teveel op 
ingaan, want het is uitgepraat. Maar zo’n 
interview offline halen anno 2015, dat is 
… zeer vreemd. Het kan bijna niet anders 
of het was ingegeven door angst.”

De top voelde de ogen van de politiek 
in de rug branden. Minister van Media 
Sven Gatz dreigde openlijk de beheers-
overeenkomst te herschrijven. Zeer on-
rustwekkend, vindt Schols. “Luc Van den 
Brande (voorzitter van de VRT-raad van 
bestuur – red.) zei onlangs dat politici 
moeten afzien van enige inmenging op 
redactioneel vlak. Dat vond ik een heel 
krachtig en belangrijk signaal, dat de 
nieuwsdienst zelf veel eerder had moe-
ten geven.”
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Ik was vier jaar 
ouder dan de 

mensen met wie ik 
studeerde, maar ik 

had niet bepaald 
meer maturiteit. 

Ik had weinig 
zelfvertrouwen, 

zeker als het over 
meisjes ging.

INFOMOMENTEN 2016
Maak kennis met alle KU Leuven-opleidingen 

op 11 locaties in Vlaanderen

www.kuleuven.be/infomomenten

Ooit was hij te verlegen om z’n medestudentes zelfs maar aan te 
spreken, nu presenteert hij een veelbesproken debatprogramma. 
Bart Schols’ leven nam al enkele onverwachte wendingen. “Ik 
vraag me nog altijd af wat ervoor gezorgd heeft dat het met mij 
niet fout is gegaan.” TEKST: Katrien Steyaert | FOTO: Rob Stevens
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De Younes-affaire was misschien 
een broodnodige wake-upcall? “We 
zullen zien … De bemiddelingsge-
sprekken met de bazen zijn intussen 
afgerond, met een correcte conclusie.” 
Hij treedt niet verder in detail. “Ik ont-
houd vooral het positieve: dat ons pro-
gramma veel aandacht kreeg en dat ik 
er uiteindelijk in slaagde om te gaan 
met de storm.”

 
Zuurstofmasker
Hij heeft ondertussen de dagsoep be-
steld en lepelt die rustig naar binnen. 
“Ik wil me blijvend laten coachen, en 
bijleren van andere presentatoren. Zo-
als Jeroen Pauw (Nederlandse televisie-
journalist – red.) met wie ik bij de start 
van De afspraak al eens ging praten. 
Want ik maak nog fouten. In een re-
cent interview met filosoof Bleri Lleshi 

deed mijn mimiek op een bepaald mo-
ment uitschijnen dat ik hem aan het 
uitlachen was. Wat natuurlijk niet de 
bedoeling was. Het jammere was dat 
Lleshi me daar niet op aansprak, maar 
wel op Twitter kritiek ging spuien.”

“Weet je, wij tv-mensen hebben 
heel veel bevestiging nodig. Terwijl 
we dat eigenlijk naast ons neer zou-
den moeten leggen. Kijk naar Sven 
Nys. Op cruciale momenten las die 
niets meer: geen Twitter, geen gazet-
ten, niets. Heel verstandig.” Hij meent 
het, maar werpt ondertussen een blik 
op zijn smartphone, die geregeld op-
licht. “Binnenkort gaat hij in het week-
end gewoon uit. Ik laat thuis een vaste 
lijn installeren waarvan ik maar vier 
mensen het nummer geef.”

Wie die vier zijn, daar zwijgt hij over. 
Zijn dierbaren hult hij graag in een be-
schermende mist. Het is wel geweten 
dat hij sinds een tijd een nieuwe vrien-
din heeft. “Een stuk jonger, maar zeer 
clever.” Ze zou dezelfde wortels hebben, 

en een goeie zangstem. Op de vraag 
of hij genoeg tijd kan vrijmaken voor 
haar en zijn vrienden, antwoordt hij 
ontwijkend. “Als je in een vliegtuig zit 
en er gebeurt iets, dan moeten ouders 
eerst zelf een zuurstofmasker opzetten 
voor ze dat bij hun kinderen doen. Dat 
vind ik een mooi beeld voor het leven: 
je moet eerst voor jezelf zorgen als je 
dat ook voor anderen wil doen.”

Zijn publiek krijgt wel alle aan-
dacht. “Wat zit erin voor de mensen?, 
dat vind ik nog altijd een goed uit-
gangspunt. Daarom wil ik in De af-
spraak dicht bij de actualiteit blijven. 
Ik wil relevant zijn.”

“Ik vind ook dat je mag vertrekken 
vanuit een onrechtvaardigheidsge-
voel. Soms heb ik de indruk dat men-
sen verwachten dat je altijd neutraal 
en zonder emoties interviewt, maar ik 
blijf een grote fan van de stijl van Wal-
ter Zinzen en Dirk Tieleman. En toen 
ik onlangs Kathleen Cools Peter De 
Roover het vuur aan de schenen zag 
leggen, besefte ik weer: dit soort kriti-
sche gesprekken verdient absoluut een 
plaats op onze schermen. Dat heeft 
niks met een gebrek aan objectiviteit 
te maken. De dag dat ze ons verbieden 
scherpe vragen te stellen, moeten we 
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Wie is 
Bart Schols? 
°1974 in Aarschot
 
Gestudeerd
Psychologie (2001)
 
Loopbaan
2001 ‑ 2004 

reporter en presentator 
bij ROB, losse medewerker 
Sporza

2004 ‑ 2012 
vaste Sporza-, Journaal- en 
Terzake-medewerker 

2012 ‑ 2015 
presentator Vandaag 
(Radio 1)

2013 ‑ 2015 
Journaal-anker

2015 ‑ nu 
presentator De afspraak 
op Canvas
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een andere job zoeken, vind ik.”
 

Zondag met Schols
“Of ik ooit terugga naar de radio? 
Dat hangt ervan af wat ik op tv mag 
doen. Ik heb geen goesting meer om 
naar buiten te gaan als verslaggever. 
De deadline voor het middagjournaal 
is bijvoorbeeld moordend, waardoor 
je vaak maar half werk kunt leveren. 
Met de jaren voel ik me meer en meer 
in mijn sas als presentator. Ik durf al 
eens humor te gebruiken. Zo’n satiri-
sche show als Zondag met Lubach (op 
de VPRO – red.) vind ik geweldig. Het 

moet heerlijk zijn om zo uit te kun-
nen breken.”

De tijd zal uitwijzen of hij de kans 
krijgt. Schols heeft een soort verwon-
derd vertrouwen in hoe de dingen lo-
pen. “Wat maakte dat ik op een dag 
een kameraad belde die VRT-tech-
nieker was en me inschreef voor het 
sportjournalistenexamen de dag 
erop? Waarom ging Robin Janssens 
naar VTM net op het moment dat ik 
zijn plaats kon innemen? Ik ben in se 
niet gelovig, maar ik vraag me wel af 
wat ervoor gezorgd heeft dat het met 
mij niet fout is gegaan. Er zijn zoveel 

positieve toevalligheden in mijn le-
ven.” Hij denkt even na. “Maarten 
Vangramberen zei onlangs dat ik 
goed ben in opportuniteiten voelen. 
Misschien heeft hij gelijk.”

Er mogen alleszins pluimen op zijn 
hoed. “Soms heb ik periodes van zelf-
medelijden, hoor. Door wat ik meege-
maakt heb, ben ik extra gevoelig voor 
mensen die me in de pan hakken en 
nul stilstaan bij wat er achter de din-
gen zit. Tegelijk heb ik mezelf door 
mijn geschiedenis altijd willen over-
treffen. Ik ben er wel trots op dat ik 
mijn weg gevonden heb.” 

Soms heb ik 
periodes van 

zelfmedelijden, 
hoor. Door wat 
ik meegemaakt 

heb, ben ik extra 
gevoelig voor 

mensen die me in 
de pan hakken.
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useos maakt deel uit van 
het huis in Koksijde waar 
Luc en Leentje wonen, en 

bevindt zich op een steenworp van de bak-
kerij die ze jarenlang uitbaatten. “Van jongs 
af aan wilde ik bioloog of bakker worden”, 
zegt Luc Tyteca. “Ik heb nooit kunnen kiezen 
en besloot de twee dan maar te combineren 
(lacht). Na mijn studie biologie heb ik de bak-
kerij van mijn ouders overgenomen, maar in 
mijn schaarse vrije tijd bleef ik verzamelen. 
Het is mijn manier om in contact te blijven 
met de wetenschappelijke wereld. Wat je ziet 
in het museum is maar een fractie van mijn 
collectie. Ze omvat schedels en skeletten van 
ongeveer 2.500 dieren. Er zitten zelfs prehis-
torische schedels tussen. Zo heb ik er één van 
een oerrund, die 120.000 jaar oud is en da-
teert van voor de IJstijd.”

“Eén van mijn eerste stukken was een hon-
denschedel. Die had ik nodig voor een les van 
professor biologie Marcel Quaghebeur, waar-
in we de structuur van zo’n dierenkop analy-
seerden. Ik was meteen gefascineerd door de 
vernuftige manier waarop een skelet in elkaar 
zit. Later leerde ik de anatomie van de mens 
en verschillende diersoorten meer in detail 
kennen. Dat heeft mijn interesse alleen maar 
aangewakkerd. Omdat professor Quaghebeur 

zo’n beetje de aanzet heeft gegeven voor mijn 
verzameling, heb ik hem uitgenodigd op de 
opening van het museum, in oktober vorig 
jaar. ‘Dat ik dit nog mag meemaken!’, zei hij 
geëmotioneerd. En dan had hij het tekstje bij 
de hondenschedel nog niet gezien, waarin 
naar hem wordt verwezen (lacht).” 

Jagers en missionarissen
In Leuven leerde Luc ook zijn vrouw ken-
nen. “We zijn al samen van in het tweede 
jaar”, zegt Leentje Vandenhoudt. “We zaten 
altijd naast elkaar in de les en op de campus 
stonden we bekend als ‘het koppeltje’ (lacht). 
Ik wilde eigenlijk lerares biologie worden, 
maar ben samen met Luc beginnen werken 
in de bakkerij. Inmiddels hebben zijn broer 
en schoonzus die overgenomen. Luc helpt er 
nog in het weekend, maar ik werk enkel in 
het museum, waar ik de bezoekers ontvang. 
Ze krijgen van mij steevast een kopje koffie of 
thee. We willen een huiselijke sfeer uitstralen. 
Ik merk dat de mensen dat ook fijn vinden. Ze 
zeggen vaak dat een rondleiding in Museos 
meer wegheeft van een familiebezoek dan van 
een museumuitje.” 

“Ik ben blij dat Leentje mij altijd gesteund 
heeft in mijn hobby”, zegt Luc. “Ook al kroop 
er veel tijd in. Als ik ergens heen moest om 

een schedel of skelet op te halen, ging ze vaak 
mee. Op die manier kwamen we mensen van 
alle slag tegen. We kochten onder meer stuk-
ken van jagers, dierentuineigenaars en zelfs 
missionarissen (lacht). Tegenwoordig zijn er 
mensen die een hele collectie opbouwen door 
rond te snuffelen op internet of stukken te ko-
pen via eBay, maar daar voel ik niet veel voor. 
Ik heb de mensen altijd persoonlijk gebeld of 
geschreven. We bezochten hen en wisselden 
af en toe stukken uit. Zo hebben we ook veel 
vrienden gemaakt.” 

“We stemden er zelfs onze vakantieplan-
ning op af ”, zegt Leentje. “Op een bepaald 
moment gingen we op reis naar Toscane en 
maakten we eerst een omweg langs Duitsland 
en Zwitserland omdat Luc daar nog snel een 
paar verzamelaars wilde bezoeken (lacht).” 
“We hebben er een deel van ons leven aan 
opgeofferd, en dat is ook de reden waarom 
we het museum hebben opgericht”, zegt Luc. 
“Al te vaak zie je dat een collectie na de dood 
van een verzamelaar verloren gaat. Ze wordt 
verkocht door familieleden die er niets voor 
voelen, of geschonken aan een of ander groot 
museum. Daar komt zo’n verzameling vaak in 
de kelder terecht wegens plaatsgebrek. Door 
mijn collectie te huisvesten, doe ik een poging 
ze te bewaren voor het nageslacht.”

Potvis op de camping
Terwijl Luc ons rondleidt in het museum, valt 
ons oog op het skelet van een olifant. “Dat 
komt uit een dierenpark in Wallonië”, zegt 
Luc. “Het is het grootste volledige skelet in het 
museum. Ik heb zo’n twee jaar gewerkt aan 
de opbouw ervan. Hoe ik dat doe? Eigenlijk 
moet je vooral goed kunnen puzzelen (lacht). 
Op voorhand kijk ik naar afbeeldingen van 
een volledig skelet of bezoek ik musea. De 
verschillende stukken monteer ik met kleine 

“ We beschouwen onze schedels als 

kunstwerken” 

MUSEUM IS KROON OP LEVENSWERK BIOLOGENKOPPEL 

Alumnus biologie Luc Tyteca verzamelt al vijfendertig jaar lang sche-
dels en skeletten van gewervelde dieren. Samen met zijn vrouw Leentje 
richtte hij een museum op waarin hij zijn uitgebreide collectie onder-
bracht. In ‘Museos’ kunnen kijklustigen de onderhuidse schoonheid 
van het dierenrijk bewonderen. “Wat is er waardevoller: een extra 
diploma of een eigen museum?” TEKST: Pieter-Jan Borgelioen | FOTO’s: Rob Stevens
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Luc en Leentje:
“Onze gasten 
zeggen vaak dat 
een rondleiding 
in Museos meer 
wegheeft van een 
familiebezoek 
dan van een 
museumuitje.”

schroefjes. En door de ruggengraat zit 
een stang die met het plafond is ver-
bonden. Omdat het zoveel tijd in be-
slag neemt, bouw ik voorlopig geen 
nieuwe geraamtes. Maar in mijn voor-
raadkamer liggen nog beenderen van 
een neushoorn, tijger, giraf … en veel 
meer.” 

“Laat ons daar nog maar even mee 
wachten”, lacht Leentje. “We hebben 
al genoeg bijzondere stukken. Wist je 
trouwens dat Luc op het zicht kan be-
palen van welk dier een schedel afkom-
stig is? Dat blijft me verbazen! Enkele 
jaren geleden waren we op ‘verzamel-
tocht’ en gingen we op bezoek bij een 
bekende Duitse verzamelaar. Toen we 
binnenkwamen, zagen we hem zitten 
met een klein voorwerp in zijn handen. 
‘Als je me kan vertellen wat dit is, krijg 
je het gratis mee’, zei hij.” Luc: “Ik zag 
meteen dat het een geweitje van een 
reuzenmuntjak was. Die man schrok 
zich rot! (lacht)” 

Als we Luc vragen naar het pronk-
stuk van zijn museum, twijfelt hij even. 
“Ik ben eigenlijk op alle stukken even 
fier”, zegt hij. “Dat komt omdat aan elk 
skelet of aan elke schedel een anekdote 
verbonden is. Aan het plafond van het 
museum hangt bijvoorbeeld de schedel 
van een potvis die in het jaar 2000 aan-
spoelde op een strand in Denemarken. 
Die hebben we gekocht van een muse-
um, maar we hadden er toen eigenlijk 
geen plaats voor. Zo’n ding is gigan-
tisch groot en weegt vijfhonderd kilo. 
Die potviskop heeft dan maar tien jaar 
op een wintercamping gelegen, tussen 
de geparkeerde caravans en speedbo-
ten (lacht).”   

Gorillaschedels meten
“Eigenlijk beschouw ik mijn schedels 
en skeletten als kunstwerken”, zegt Luc. 
“Dat gevoel krijg je ook als je het mu-
seum bezoekt. Ik heb veel aandacht be-
steed aan de esthetiek. Zo zijn de sche-
dels van klein naar groot gerangschikt 
en er is een open architectuur met twee 
verdiepingen, waardoor je de skeletten 
vanuit verschillende hoeken kan bekij-
ken. Maar de collectie is natuurlijk ook 
wetenschappelijk erg relevant.” 

“Ik ben momenteel trouwens zelf be-
zig met een onderzoek naar de schedels 
van gorilla’s. Ik ontdekte een correlatie 
tussen de zwaarte van de schedel en de 
grootte van de schedelkam. Ik voer een 
heleboel metingen uit van gorillasche-
dels in verschillende Europese musea. 
Een vriend die burgerlijk ingenieur is, 
zal een statistische analyse maken van 
die metingen. Leentje vertelde me dat 
ik eigenlijk zou kunnen doctoreren, 
maar dat hoeft niet voor mij. Ik ben te-
vreden met mijn werk bij Museos. Wat 
is er trouwens waardevoller? Een extra 
diploma om bij de rest in de kast te leg-
gen of een volledig ingericht museum 
voor het nageslacht? (lacht)”

  www.museos.be
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“ Nachtlawaai is geen 
lachertje”

“ Niemand komt hier uit als 
een beter mens”

olitieagent worden was geen kin-
derdroom. Ik deed aanvankelijk 
sportkot, maar een zware blessure 

strooide roet in het eten. Criminologie sprak 
me aan omdat het zo’n brede studie is, die veel 
inzicht geeft in menselijk gedrag. En elke cri-
mineel is anders, dat maakt het interessant.”

“Een beetje toevallig kwam ik voor de stage 
in de derde bachelor terecht bij de politie van 
Hasselt. Daar werd ik door het virus gebeten. 
Nog tijdens mijn master deed ik toelatingsexa-
men voor de politieschool. Mijn sportieve ach-
tergrond kwam goed van pas, ik heb dat jaar 
heel veel gelopen (lacht).”

“Om aan de politieschool te mo-
gen starten, volstaat een diploma mid-
delbaar onderwijs. Na zes jaar terreinervaring 
kan je, zoals mijn voorganger Nick, een oplei-
ding volgen om hoofdinspecteur te worden. 
Met een masterdiploma kan je ook voor com-
missaris gaan.” 

“Het echte werk leer je natuurlijk on the job. 
In afwachting van een vacature in de politie-
zone Leuven, ging ik na mijn opleiding mee-
draaien in Anderlecht. Op dat moment, najaar 
2009, was er in de pers veel te doen over de 
zogenaamde no-gozones. Dat wilde ik weleens 
met eigen ogen zien.”

“Bang ben ik nooit geweest, maar 
ik herinner me verschillende benarde situaties: 
vechtpartijen, een kassei die naar een collega 
werd gegooid ... In dergelijke omstandigheden 
krijg je snel een hechte band met elkaar, je moet 
op je partners kunnen rekenen. Soms was het 
best ingrijpend. Als je een collega om hulp 
hoort roepen over de radio en je weet dat het 
een volle minuut duurt voor je daar kan zijn, 
kan zo’n minuut heel lang duren.” 

“Na een paar maanden kon ik hier in Leuven 
beginnen op de dienst interventies. Heel afwis-
selend: burenruzies, inbraken, verkeersonge-
vallen, alcoholcontroles, nachtelijke overlast, 
huiselijke geschillen ... Je komt in aanraking 
met alle facetten van de maatschappij. Maar 
mijn huidige job ligt me nog beter. Je bent min-
der de boeman en je kan brokken trachten te 
voorkomen in plaats van ze achteraf te lijmen.”

“Als ‘studentenflik’ ben ik aan-
spreekpunt en organiseer ik campagnes 
die op studenten gericht zijn, rond fietsverlich-
ting en dergelijke. Maar mijn hoofdtaak is het 
inperken van de nachtelijke overlast. Nacht-
lawaai is geen lachertje. Studenten beseffen 
niet altijd wat het is als de buren tot vier uur ‘s 
ochtends een feestje bouwen, terwijl je er zelf 
om zes uur uit moet.”

“Als iedereen een beetje rekening zou hou-
den met de anderen en zijn gezond verstand 
zou gebruiken, zouden wij niet nodig zijn. De 
echte helden in het overlastverhaal zijn voor mij 
trouwens de stewards, die ook een oogje in het 
zeil houden. Ik kom soms meerdere nachten op 
rij dezelfde studenten tegen, die in de kou bui-
ten staan. En zij worden er niet voor betaald ...”

SPRONG
Eén studie, twee wegen

Naam 
Rik De Langhe (31)

Gestudeerd
Criminologische 
wetenschappen 
(2003-2008)

Job
Sinds 2015 
studenteninspecteur

Privé
Woont samen met 
Liesbeth en Alpha 
(Mechelse herder) 
in Holsbeek

Naam
Jurgen Van Poecke (51)

Gestudeerd
Criminologische 
wetenschappen 
(1985-1989)

Job
Sinds 1992 
gevangenisdirecteur *

Privé
Gehuwd met Katrien, 
drie kinderen

p mijn twintigste droomde ik 
ervan om een roman te schrij-
ven. En directeur te zijn van een 

gevangenis. Er zijn weinig plekken in de sa-
menleving waar je zo’n concentratie hebt van 
menselijk leed, en waar je tegelijkertijd ook een 
verschil kan maken. Je kan op x verschillende 
manieren een celdeur opendoen, goeiedag zeg-
gen – of niet zeggen.” 

“Een job zonder risico’s is dit niet. 
In ’93 heb ik als piepjonge adjunct-directeur 
een opstand in Sint-Gillis meegemaakt: 
zestien ontsnappingen, personeelsleden die 
werden gegijzeld ... Pure massahysterie. Met 
brandspuiten trachtten we de gedetineerden 
van de tralies weg te houden. Ook hier in 
Brugge vinden af en toe incidenten plaats, 
en in 2009 was er nog een vrij spectaculaire 
ontsnapping per helikopter. Maar je leert een 
knop omdraaien. Ik ben geen Schwarzenegger, 
en vuurwapens zal je in een gevangenis niet 
vinden. Mijn wapen is mijn tong.” 

“Het is niet al kommer en kwel in 
een gevangenis. Onze gedetineerden hebben al 
verschillende keren meegedaan aan Music for 
Life. We bieden een drugsvrije afdeling aan, 
voor wie komaf wil maken met zijn verslaving. 
Vorig jaar hebben een aantal gedetineerden een 
opleiding gevolgd tot medewerker grootkeuken 
– drie van hen werken inmiddels in de horeca.” 

“Maar dat blijven helaas uitzonderingen, het 
gebeurt zelden dat mensen beter worden van de 
gevangenis. Ze worden op tien vierkante meter 
opgesloten, ze verliezen hun job, hun netwerk, 
hun zelfstandigheid en hun privacy, en krijgen 
te maken met sociale uitsluiting. Bovendien 
hebben we onvoldoende middelen voor een 
doorgedreven individuele aanpak, het blijft een 

beetje te veel eenheidsworst. De schade zoveel 
mogelijk beperken, dat is vooral wat we doen. 
En het streven moet blijven om zo weinig mo-
gelijk mensen in de gevangenis te hebben.”

“Sneeuwwitje en K3 zijn alomte-
genwoordig op onze moeder-en-kind-af-
deling. Tot drie jaar mogen kinderen hier bij 
hun moeder blijven. Daarna is dat pedagogisch 
niet meer verantwoord: een ouder kind heeft 
meer prikkels nodig. Maar ik kan me niet her-
inneren dat we zo’n vertrek van een kind hier 
ooit hebben moeten organiseren.” 

“Onze gedetineerden kunnen cursussen 
volgen en werken, en ‘s avonds zijn er recre-
atiemogelijkheden. Maar wie meent dat ze 
het te goed hebben, antwoord ik dat de enige 
straf hier vrijheidsberoving is. Het is niet aan 
ons om bijkomende bestraffingen te organise-
ren. Bovendien, de meeste gevangenen komen 
vroeg of laat weer in de maatschappij terug. 
Niemand is ermee gebaat als ze dan wrok en 
haat koesteren.”

(*)  Het interview werd afgenomen op zijn laatste 
werkdag in de gevangenis van Brugge. Hij wordt 
nu coördinerend inrichtingshoofd van de Brusselse 
gevangenissen en bereidt de verhuis naar de nieuwe 
gevangenis van Haren voor.

Vechtpartijen, een 
kassei die naar een 

collega wordt gegooid ... 
In die omstandigheden 
krijg je snel een hechte 

band met elkaar.

Sneeuwwitje en K3 
zijn alomtegenwoordig 

op onze moeder-en-
kind-afdeling.

“Als iedereen zijn gezond verstand zou gebruiken, zouden wij niet nodig 
zijn”, zegt ‘studentenflik’ Rik De Langhe (31). Hij studeerde criminologie, 
net als gevangenisdirecteur Jurgen Van Poecke (51): “Vuurwapens zal je hier 
niet vinden, mijn wapen is mijn tong.” TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO’s: Rob Stevens
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“ Als schrijftolk help je 
op een heel concrete manier”

STUDENT
JOB

In mijnen tijd was afkijken ofte spie-
ken een halszaak van de hoogste orde. 
Ning De Baere, 21-jarige masterstu-
dente pedagogische wetenschappen, 
heeft van het zijdelings delen dan weer 
net een erezaak gemaakt, en ook een 
studentenjob.

“Ik ben schrijftolk voor studenten met 
een auditieve beperking”, legt ze uit. 
“Alles wat er in de les gezegd wordt, typ 
ik uit op mijn laptop. Karel (de student 
die ze begeleidt – red.) zit naast me en 
kan dan meelezen. De bijstand beperkt 
zich zuiver tot die actie tijdens het colle-
ge. Karel krijgt de notities achteraf niet 
mee naar huis.” Op mijn verbaasde blik: 
“Ik denk dat dat als een soort oneerlijk 
voordeel beschouwd zou worden, com-
petitievervalsing zeg maar. Ik noteer 

werkelijk alles wat er gezegd wordt, dus 
dat levert wel zeer uitgebreide nota’s op, 
misschien is men er ook beducht voor 
dat het een handeltje zou worden.” 

“Nu, Karel is niet alleen van mij af-
hankelijk hoor, er ligt een microfoontje 
bij de prof dat rechtstreeks verbonden 
is met zijn hoorapparaat, het meeste 
krijgt hij zo wel mee. Alleen kan hij op 
die manier niks van de interactie in de 
klas meepikken, dus daar komt mijn bij-
drage goed van pas. Of als er storing op 
de lijn zit natuurlijk.”

“Ik leer ook best wat bij op deze ma-
nier, Karel zit in computerwetenschap-
pen, niet echt mijn branche (lacht). Zo 
heb ik eens hele les ‘DBpedia’ weergege-
ven als ‘Wikipedia’, en dat pas de volgen-
de les ontdekt. Ach, Karel zit intussen 
met hoge punten in zijn tweede master, 

dus we zullen het wel goed hebben ge-
daan tot nu toe.”

“Ik kwam de vraag destijds tegen in de 
databank met studentenjobs, en het leek 
me wel een toffe uitdaging. Ik hou ervan 
om mensen te helpen en met dit werk 
doe je dat op een heel tastbare en directe 
manier, dat is zeer bevredigend. En het 
sluit ook nog best aan bij mijn studie, dat 
is mooi meegenomen.”

“Ja, ik denk dat er altijd wel nood is 
aan schrijftolken, en na mijn ervaringen 
kan ik het alleen maar aanraden.” 

Waar wacht u op, u met die laptop.

 TEKST en FOTO’S: Rob Stevens

Onze huisfotograaf
gaat op werkbezoek

Naam
Ning De Baere (21)

Richting
Pedagogische 
Wetenschappen – 
afstudeerrichting 
Onderwijs- en 
opleidingskunde 

Job
Schrijftolk 

Duur
1 les per week 
(3 uur)

•  Professoren Koen Binnemans (Departement 
Chemie) en Irène Gijbels (Departement Wis-
kunde) werden verkozen tot lid van de Konink-
lijke Vlaamse Academie van België voor Weten-
schappen en Kunsten (KVAB) in de Klasse van 
de Natuurwetenschappen. Professoren Koen 
Matthijs (Centrum voor Sociologisch On-
derzoek) en Batja Mesquita (Sociale en Cul-
turele Psychologie) werden opgenomen in de 
Klasse van de Menswetenschappen. Professor 
Tine Baelmans (Departement Werktuigkun-
de) werd lid van de Klasse van de Technische 
Wetenschappen. Professor Jean-Christophe 
Verstraete (Onderzoekseenheid Taalkunde) 
werd uitgeroepen tot laureaat van de academie 
in de Klasse van de Menswetenschappen. Pie-
ter Martens  (Architectuur en Maatschappij) is 

laureaat in de Klasse van de Kunsten. 

•  Professor Thomas Hertog (Afdeling Theoreti-
sche Fysica) werd laureaat van de Prijs van de 
Vlaamse Wetenschappelijke Stichting. 

•  Brecht Dewilde (Onderzoeksgroep Nieuwe 
Tijd) ontving de Prijs Pro Civitate van de Ko-
ninklijke Vlaamse Academie van België.

•  Professor Eric Van Cutsem (Departement On-
cologie) ontving de Prijs Claude Jacquillat voor 
zijn bijdrage aan de gastro-intestinale oncologie. 

•  Professor Peter Carmeliet (Departement On-
cologie) ontving de Anitschkow Prijs, uitgereikt 
door de European Atherosclerosis Society (EAS).

•  Professor Pascal Borry (Interfacultair Centrum 
voor Biomedische Ethiek en Recht) werd aange-
steld tot lid van de ethische commissie van het 
World Anti-Doping Agency (WADA).

•  Professor Magaly Rodríguez García (On-
derzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 
1800-2000) werd verkozen tot lid van de Jonge 
Academie. 

•  Professor Luc De Raedt (Departement Com-
puterwetenschappen) ontving een IBM Faculty 
Award voor zijn werk rond probabilistisch pro-
grammeren.

•  Oud-student sociale wetenschappen Sascha 
Spikic werd door de alumnivereniging van de 
faculteit bekroond voor zijn masterproef ‘Be-
dreigt immigratie de steun voor de welvaarts-
staat? Een comparatief onderzoek naar immi-
gratie en welvaartsstaatlegitimiteit in Europa’ 
(promotor: professor Bart Meuleman). 

Benoemd 
of onderscheiden

Professor Ward Heyvaert
Emeritus hoogleraar aan de Faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen
(24/06/1929 – 06/02/2016)

Professor Hervé Michels
Ere-gewoon hoogleraar 
aan de Faculteit 
Bio-ingenieurswetenschappen
(08/11/1923 – 03/03/2016)

Professor Erik Duval
Gewoon hoogleraar aan de Faculteit 
Ingenieurswetenschappen
(11/09/1965 – 12/03/2016)

De universitaire gemeenschap
neemt afscheid van:

Memoriamin

    Op zoek naar een studentenjob of 
naar een jobstudent?  
www.kuleuven.be/jobdienst
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SPEED
DATE In 24 vragen naar hoofd en 

hart van Katlijn Malfliet

fijne gedachte dat de baby erbij was op 
dat moment.” 

07/ Wat weten uw medewerkers 
niet van u?
“Hoe graag ik ze zie.”

08/ Aan welk project zou u meteen 
beginnen als geld geen 
factor was?
“Dan zou ik de bibliotheek op het Ladeuze-
plein nog meer willen ontsluiten en er een 
echte toegangspoort tot de universiteit van 
maken, met onder meer een overkoepelde 
tuin als ontmoetingsruimte. De plannen lig-
gen klaar, enkel de middelen ontbreken ...”

09/ Als uw huis in brand zou staan, 
wat zou u proberen te redden?
“Ik heb een aantal awards en kunstwerken 
ontvangen als erkenning voor mijn inzet als 
voorzitter van Pax Christi en de Vrouwen-
raad. Die zijn me wel dierbaar.”

10/ Welk boek ligt er op uw 
nachtkastje?
“Stilte van Pieter Verstraeten en Josephi-
ne Hoegaerts. En Soumission van Michel 
Houellebecq. Ik zie de verrechtsing die hij 
beschrijft hier ook gebeuren, en ik denk dat 
we inderdaad moeten oppassen dat vrou-
wenrechten niet ongemerkt weer worden 
teruggeschroefd.”

11/ Wie zijn uw favoriete auteurs?
“Jos Vandeloo, en Doris Lessing – The Fifth 
Child is een fantastisch boek. Ik hou ook 
veel van Stanisław Lem, auteur van Solaris.”

12/ Wat zit er in uw cd-speler?
“Laus Polyphoniae van de Alamire Foun-
dation. Ik zet het vaak op terwijl ik op 
mijn zolderkamer aan het werken ben. Ik 
heb ook een voorliefde voor Russische en 
Midden-Europese componisten.” 

13/ Wat zullen we over vijftig jaar 
onbegrijpelijk vinden?
“Dat iets wat onafbreekbaar gevaarlijk af-
val produceert bijna synoniem is geworden 
voor duurzame energie. Ik heb ooit een 
kerncentrale in de Oeral bezocht, waar in 
de jaren 50 twee kernrampen plaatsvon-
den, en dat heeft me erg bewust gemaakt 
van de risico’s. Ik sta soms verbaasd over 
de collectieve blindheid. Onze maatschap-
pij heeft, naast feministen, man of vrouw, 
ook profeten nodig. Daar ligt een rol voor 
de universiteit.”

14/ Wat is de ergste job die u ooit 
hebt gedaan?
“Vliegtuigmaaltijden klaarzetten aan de 
band bij Belgavia. Ik was niet snel genoeg 
en ik vergat steeds iets.”

15/ Wat doet u het liefst?
“Helemaal opgaan in een goede film.”

16/ Wat is uw meest opvallende 
karaktertrek?  
“Ooit heeft een decaan me de vleesgeworden 
verontwaardiging genoemd (lacht). Ik kan 
ook een zeker ongeduld vertonen als ik vind 
dat iets moet veranderen. En ik ben zelden 
tevreden – terwijl het mijn hoogste betrach-
ting is om tevredenheid te combineren met 
dynamiek. Daarnaast heb ik een grote veer-
kracht, ik vind telkens de motivatie om er 
opnieuw tegenaan te gaan. Ik geniet er ook 
van om dingen in beweging te zetten.”

Katlijn Malfliet (61) is gewoon hoogleraar Russische politiek en 
Oost-Europees recht, en vicerector Cultuur-, Diversiteits- en Duur-
zaamheidsbeleid. Ine Van Houdenhove

01/ Wat wilde u ‘later’ worden?
“Actrice – ik speelde meestal de hoofdrol in 
het schooltheater. Maar dat idee viel thuis 
niet in goede aarde. Later dacht ik aan psy-
chiater, maar dat vonden ze te lang stude-
ren voor een vrouw. Dus werd het rechten 
en nadien filosofie en Oost-Europakunde. 
Maar lesgeven is toch een beetje optreden. 
En als vicerector moet ik vaak een luiste-
rend oor bieden.”

02/ Als u terug in de tijd kon reizen, 
waarheen zou u gaan? 
“Ik zou graag abdis geweest zijn, of groot-
juffer in een begijnhof – feministes avant la 
lettre met een belangrijke sociale functie. 
Vandaag zie je zelden vrouwen die leider-
schap opnemen op een positieve manier, 
zonder mannen te imiteren. Nochtans zou 
de wereld er veel beter van kunnen worden.”

03/ Op welke job bent u jaloers?
“Op zaterdag werk ik graag in mijn rozen-
tuin, middenin de stad. Tuinier zijn spreekt 
me wel aan. Maar ik kan me geen job inden-
ken waar ik meer mogelijkheden en kansen 
zou krijgen dan in mijn eigen functie.”

04/ Op welke manier maakt uw 
werk de wereld beter?
“Onze rector koestert het ideaal van de uni-
versitas, een universiteit die gaat voor een 
betere wereld. Met mijn bevoegdheden als 
vicerector kan ik de waarden uit onze missie 
mee verdedigen.”

05/ Wat als u rector was?
“Dan zou ik de eerste vrouwelijke rector 
van de KU Leuven zijn. Ik ben wel de eerste 
vrouwelijke decaan geweest, van de Facul-
teit Sociale Wetenschappen.”
 

06/ Wat was het mooiste moment 
uit uw loopbaan?
“Ik heb mijn doctoraat afgelegd terwijl ik 
drie maanden zwanger was, en hoewel ik 
me doodziek voelde, vond ik het toch een 

17/ Welke historische figuur 
bewondert u het meest?
“Ik heb het nogal voor Katharina De Grote. 
Ze was natuurlijk een autocrate, maar ze 
heeft zeer veel gerealiseerd en onder meer 
het gedachtegoed van Rousseau en Montes-
quieu naar Rusland gebracht.”

18/ Hebt u een motto?
“Toevallig staat boven de ingangspoort naar 
ons huis al eeuwenlang het opschrift impa-
vide et provide, ‘onverschrokken en vooruit-
ziend’. Dat vind ik wel toepasselijk.” 

19/ Waar kan u echt niet om lachen?
“Machomopjes, zelfs niet als ze door de rec-
tor worden verteld.”

20/ Hoe komt u tot rust?
“Elke ochtend rond half acht zit ik even in 
mijn oude abdissenzetel om mijn hoofd 
leeg te maken.”

21/ Hoe ziet uw perfecte dag eruit? 
“Een oudere prof gaf me ooit het advies om 
mijn dagen zo te structureren dat er tijd is 
voor studie, en daar hou ik me nog steeds 
aan. Het vermindert de stress aanzienlijk. 
’s Ochtends probeer ik een paar uur vrij te 
houden voor lezen, schrijven en herbron-
nen. De namiddagen zijn gereserveerd voor 
gesprekken en vergaderingen. Op mijn 
ideale dag doe ik ‘s avonds iets cultureels.”

22/ Leeft u gezond?
“Ik heb met plezier de vegetarische keuken 
ontdekt tijdens de vorige Dagen Zonder 
Vlees, ik kook graag. En ik doe alles met 
de fiets.”

23/ Wat is de belangrijkste les die 
het leven u heeft geleerd?
“Dat je moet kunnen vergeven.”

24/ Wat zou u graag beter kunnen?
“Zowat alles. Het komt erop aan je talenten 
zo goed mogelijk in te zetten.”

“ Om 
machomopjes 
kan ik niet lachen”

©
 KU

 Le
uv

en
 | R

ob
 St

ev
en

s

Op onze poort staat 
toevallig het opschrift 

impavide et provide: 
‘onverschrokken 
en vooruitziend’.

Dat vind ik wel bij 
mij passen.

Katlijn Malfliet, 
in een pose 

geïnspireerd door 
een schilderij van 
Fernand Khnopff 
dat de cover van 

het boek Stilte van 
Pieter Verstraeten 

en Josephine 
Hoegaerts siert.
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 IN BEELD 

Rector Rik Torfs is een begaafd spreker, 
zo weten ook de peuters van kinderdag-
verblijf Kabouterberg sinds 29 februari. 
In het kader van de Week van de Vrijwil-
liger kwam de rector er voorlezen uit De 
dierentrein van Christopher Wormell. “Al 
kwam er weinig voorlezen aan te pas, 
ik heb vooral moeten wijzen naar de 
plaatjes”, lachte hij na afloop. “Maar het 
enthousiasme van de kinderen werkte 
aanstekelijk.” Ook het iCare-team van 
de KU Leuven zette zich zoals elk jaar 
in voor de Week van de Vrijwilliger. Ze 
riepen personeel en studenten op om 
mee de handen uit de mouwen te ste-
ken, bijvoorbeeld door te koken voor 
daklozen bij Poverello of klusjes op te 
knappen in de buurtcentra van Leuven. 
De vrijwilligers werden aan het eind 
van de week bedankt met een ontbijt 
en een comedy night.

‘En toen zei 
de beer ...’

MUSIC WAS MY
FIRST LOVE De wetenschap

achter de meezinger

ee, de biologie zal je daar niet bij 
helpen”, zegt bioloog Maarten Lar-
museau, gespecialiseerd in popula-

tiegenetica. “Europa en Europeaan-zijn, dat zijn 
culturele gegevens, punt. De biologie denkt niet 
in volkeren, nationaliteiten of rassen. Politieke 
grenzen bepalen op basis van genetica, dat is bio-
logisch gezien onzin. Er bestaat genetisch geen 
‘Ariër’ of Europeaan, zoals er ook geen Afrikaan 
bestaat. Binnen zwart Afrika bijvoorbeeld is 
de genetische variatie groter dan in de rest van 
de wereld. Zo kan een Vlaming zelfs genetisch 
meer verwant zijn met een Ethiopiër dan een 
Ethiopiër met een Kameroener.”

Als je naar de genen kijkt, zie je dus geen 
Europese genetische deler. Wat dan wel? “Een 
continuüm”, zegt Larmuseau. “Hoe dichter we bij 
elkaar wonen, hoe meer we genetisch op elkaar 
lijken. Mijn DNA zal waarschijnlijk meer op het 
jouwe lijken dan op dat van een Italiaan, omdat 
we korter geleden gemeenschappelijke voorou-
ders hadden.”

Eilandbewoners
Larmuseau toont een kaartje waarop de geneti-
sche verwantschap van drieduizend Europeanen 
wonderwel een spiegelbeeld vormt van geogra-
fisch Europa. “De genetische afstand tussen 

Europeanen is in grote lijnen evenredig met de 
onderlinge geografische afstanden. Of toch van 
mensen bij wie de grootouders ook al in dezelfde 
regio woonden.” Dus toch een soort nationalitei-
ten? “Nee, er zijn nooit echte breuken, waardoor 
je niet van aparte groepen – volkeren of natio-
naliteiten – kan spreken. Bij elke migratiegolf 
mag de kaart trouwens hertekend worden. En 
je zal zeker nooit kunnen zeggen: de Turken, die 
horen er, genetisch gesproken, wel of niet bij. 
Nogmaals: genetica zo gebruiken is verkeerd.”

Dat genetisch continuüm deint door Europa 
op de golven van twee simpele processen: isolatie 
en migratie. Mensen zijn net als alle andere le-
vende wezens, legt Larmuseau uit: trek een muur 
op in een populatie, en aan weerszijden zal de 

onderlinge homogeniteit toenemen, terwijl het 
verschil tussen beide kampen groeit.

Toegepast op Europa: hoe ‘anders’ zijn de ge-
isoleerde Britten? Zijn ze eilandbewoners tot in 
hun DNA? “Dat ze op een eiland leven, is ook 
niet zó bijzonder. Ze hebben ook migraties ge-
kend, en elke grens binnen Europa heeft wel een 
effect gehad, of dat nu het Kanaal is, een rivier, of 
een landsgrens. Ook niet-tastbare grenzen: ge-
isoleerde religieuze gemeenschappen bijvoor-
beeld vertonen genetisch minder variatie.”

“Het genoom van de mens leest als een archief 
waarin we al dat soort isolaties en migraties te-
rugvinden. In ons eigen genetisch genealogisch 
onderzoek voor het vroegere Hertogdom Bra-
bant vonden we zo een duidelijk effect van de ad-
ministratieve grens van 1830, toen Noord-Bra-
bant Nederlands werd en de rest Belgisch.”

Bij migratie denken we aan grote golven: toen 
de mens ‘out of Africa’ hierheen emigreerde, of 
toen men de landbouw in Europa importeerde 
vanuit het oosten. Maar in het archief van ons 
DNA vinden we, na wat speurwerk, ook kleine 
golfjes terug binnen Vlaanderen. “De industriële 
revolutie, die genetische patronen tussen stad en 
platteland heeft uitgevlakt. Of de pest in de mid-
deleeuwen, die hele dorpen op de vlucht heeft 
doen slaan.”

‘  Nous sommes quand-même tous 
des Européens’

N

Het alternatieve Europese volkslied van Arno en co klinkt vandaag niet bijster 
toonvast. De Britten zoeken de uitgang, en Turkije hengelt naar een lidkaart. 
Nu de grenzen van Europa vloeibaar lijken: kan de biologie misschien zeg-
gen wie Europeaan is, en wie niet?     TEKST: Wouter Verbeylen | ILLUSTRATIE : Gudrun Makelberge

Je zal zeker nooit kunnen 
zeggen: de Turken, 

die horen er, genetisch 
gesproken, wel of niet bij.

(T.C. Matic, Putain Putain, 1983)

Hitlers DNA
Humane populatiegenetica heeft bij 

wetenschappers lang in de koelkast ge-
zeten, zegt Maarten Larmuseau, net van-

wege de negatieve gevolgen van de rassentheorie 
van het nationaal socialisme: de angst voor po-
litiek misbruik was groot. Nochtans is het soms 
bijzonder leerrijk. “Genetische ziektes kunnen 
bij een homogene bevolkingsgroep vaker voor-
komen. Zo is er een genetische mutatie met een 
hoge kans op hartziektes die veel voorkomt in 
het noorden van Nederland, en nauwelijks 
daarbuiten. Nu de mobiliteit vanuit die regio 
toeneemt, verspreidt die mutatie zich mee. Het 
is belangrijk dat we dat weten.”

“Of neem een moordonderzoek. Als daarbij 
DNA van de dader wordt aangetroffen, dan wil 
je uiteraard weten hoe vaak de gevonden gene-
tische variant in de Belgische bevolking voor-
komt. Is de kans dat twee willekeurige personen 
eenzelfde variant hebben één op 10.000, en je 
verdachte heeft die, dan is dat uiteraard een ster-
kere aanwijzing dan wanneer één op vijf Belgen 
de gevonden DNA-variant heeft.”

“Het in kaart brengen van genetische variatie 
binnen een bevolking heeft dus zéker nut, als je 
de info juist gebruikt.” Of je kan er een punt mee 
maken over de zin en onzin van raszuiverheid, 
zegt Larmuseau. “Enkele jaren geleden onder-
zocht men de afstamming van Hitler langs man-
nelijke lijn. Conclusie: Hitler had een variant van 
het Y-chromosoom die vooral in Noord-Afrika 
voorkomt, en nauwelijks in Europa.” 
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