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Aan de 
universiteit van 
vandaag
feesten we alsof 
morgen niet 
bestaat.
Op 8 januari zet UHasselt het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsreceptie. En omdat het een speciaal 
(lustrum)jaar is, mag er ook gedanst worden. Om 22 uur moeten de dansschoenen wel uit ;-)
www.uhasselt.be/nieuwjaarsreceptie
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UHASS ELT 45
                               Wil je écht niets missen van het komende verjaardagsjaar?

In 2018 viert de UHasselt haar 45ste verjaardag. Tijdens dat lustrumjaar gaan  we feesten (of wat had je gedacht?), maar blikken we ook terug én vooruit.
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UHASS ELT 45
                               Wil je écht niets missen van het komende verjaardagsjaar?

In 2018 viert de UHasselt haar 45ste verjaardag. Tijdens dat lustrumjaar gaan  we feesten (of wat had je gedacht?), maar blikken we ook terug én vooruit.
Houd dan zeker www.uhasselt.be/lustrum in de gaten!
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Gecoverd

Vijfenveertig jaar worden ‘we’ in 2018. 

Niet stokoud, maar ook niet meer piep. Hoe 

ging het eraan toe, zo in de aanloop naar 

dat eerste academiejaar van de UHasselt? 

Hoe verliep die start? En hoe kwam de 

universiteit eigenlijk terecht in Diepenbeek? 

Een bericht uit de jaren stillekes waarin – 

om toenmalig voorzitter Lambert Croux te 

citeren – “het leven begon”.

De UHasselt (tot in 2005 het LUC, of in de volksmond: ‘Diepen-
beek’) is er niet zonder slag of stoot gekomen. Er is zelfs heftig 
voor betoogd. Op 18 oktober 1969 trokken 15.000 Limbur-
gers door de straten van Hasselt. Met spandoeken (Universiteit 
van alle standen, Ook voor onze jeugd gelijke kansen, Mijnen 
gesloten, universiteit open) eisten ze, zoals een welbekende Lim-
burgse krant schreef, “hun rechtmatig deel op”. Als de mensheid 
erin slaagt om een man op de maan te zetten, dan vast ook 
een universiteit in Limburg – dat was zo’n beetje het gevoel… 
Een verre van onredelijke gedachte, want de sixties waren in 
deze provincie niet helemáál golden. Te weinig jongeren be-
haalden een diploma hoger onderwijs. Vaak omdat de ouders 
niet de middelen hadden om hun kind naar Leuven of Gent te 
sturen. Limburg was op verschillende vlakken op achtervolgen 
aangewezen. De chronische onderparticipatie vrat aan haar 
economisch potentieel.

Oud-gedeputeerde Marc Vandeput zat ín het Aktiecomité Uni-
versiteit Limburg, Nu – het comité achter de volksbeweging die 
ijverde voor een Limburgse universiteit. “Ook toen al zagen we 
in dat zo’n universiteit in Limburg een manier was om ons regio-
naal economisch weefsel te versterken. Al lag de focus destijds 
nog vooral op onderwijs”, zo zei hij in een eerder gesprek met 
UHasselt Magazine (januari 2016).

JEZUÏETEN
Terugblikkend op die lange aanloop naar wat uiteindelijk het 
LUC werd, herinnert Lambert ‘Bertie’ Croux (de eerste voorzit-
ter van de universiteit) zich, in een gesprek met Het Belang 
van Limburg (16 juni 2007), hoe ‘Brussel’ een jaartje na die 
bonte optocht vol jongeren en niet-zo-jongeren zwichtte. Ook 
al omdat Limburgse politici het spel hard speelden: de andere 
Vlaamse uniefs konden wat hen betreft namelijk fluiten naar hun 
centen als er in Limburg géén universiteit zou komen. In 1971 
werd de ‘Wet op het LUC’ gepubliceerd.

Voor de volledigheid van dit verhaal: een eerste serieuze po-
ging om een universiteit in Limburg neer te planten, werd onder-
nomen door de jezuïeten. Die hadden, aldus Lambert Croux, 
zelfs al een lap grond gekocht in Kiewit. Dat ze hun plan niet 
doorzetten, had alles te maken met een gebrek aan mankracht 
– ze moesten ook duchtig aan de slag in Antwerpen. Uiteinde-
lijk richtte de Provincie in 1965 het Post Universitair Centrum 
(PUC) op, niet veel later volgde de Economische Hogeschool 
Limburg (EHL) (waarvan Croux ook voorzitter werd). In Het Be-
lang van Limburg noemde Croux die zet van de Provincie “het 
Limburgse achterpoortje”.

ER WAS EENS EEN UNIVERSITEIT… 
45 JAAR UHASSELT: BERICHT UIT DE KRIBBE 
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ER WAS EENS EEN UNIVERSITEIT… 

HUZARENSTUKJE
Om dat LUC te realiseren, werden in de Diepenbeekse Demer-
vallei in eerste instantie 26 hectare – praktisch onbebouwde – 
grond aangekocht. In 1972 ging de eerste spreekwoordelijke 
schop in de grond. Dat de keuze destijds op Diepenbeek viel, 
was overigens de uitkomst van nogal wat denkwerk: Maasme-
chelen lag op tafel als mogelijke locatie, Alden Biesen (Bilzen) 
eveneens. “En een vijftal plekken in Midden-Limburg”, aldus 
Bertie Croux. 

Het zou een huzarenstukje worden om alles op de sporen te 
krijgen vóór de start van het eerste academiejaar in september 
‘73. Een wedren tegen de tijd, zo zou Croux het later zelf 
omschrijven. Dankzij het werk van architectenbureaus Delhaise 
en Jaspers, François en Walgrave, openbare diensten, aanne-
mers Houben-Nelissen en haar onderaannemers kreeg ‘campus 
LUC’ (waarin ook de EHL en het PUC hun thuis zouden krijgen) 
in een haast duizelingwekkend tempo vorm. Daarnaast moest 
óók nog de procedure voor de aanstelling van de beleidstop 
opgestart worden, het administratieve en technische personeel 
aangetrokken, het onderwijsconcept op papier gezet, de curri-
cula opgebouwd, de financiële planning opgesteld… 

Campus Diepenbeek in volle opbouw.

Danny Smets, de allereerste pedel ooit.
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Wie zich die wedren nog levendig voor de geest kan halen, 
is Danny Smets (intussen met pensioen). Ze was de alleréérste 
administratief medewerker van de universiteit – 23 november 
1972 was haar eerste dag. “We zaten toen nog in de Dokter 
Willemsstraat in Hasselt. In het begin hadden we daar twee 
lokalen, later palmden we de hele gang in”, zo zei ze vijf jaar 
geleden in Nu weet je het!. “Er was toen amper personeel: je 
had enkel de raad van bestuur, de rector, vicerector, voorzitter, 
ondervoorzitter én Emile Engelbosch. Hij kwam als ambtenaar 
uit Brussel naar het LUC en werd later diensthoofd Financiën.” 
De verhuizing naar Diepenbeek volgde in juli 1973. “Daarna 
zijn er veel personeelsleden aangeworven.” 

HET LEVEN BEGINT
Op 3 september 1973 was de ‘eerste fase’ helemaal voltooid. 
En dus kon Bertie Croux als voorzitter van de Raad van Beheer 
met gerust gemoed de allereerste officiële woorden spreken in 
de geschiedenis van de universiteit. Het was de tijd waarin 
academiejaar nog met een ‘k’ geschreven werd, fase met een 
‘z’ en krantenfoto’s nog lekker zwart-wit waren. “Vanaf nu begint 
hier het leven”, zo sprak voorzitter Croux plechtig.

Eigenlijk had toenmalig ‘minister van Nationale Opvoeding’ 
Calewaert het lint moeten doorknippen van de toegangsweg tot 
de Universiteitslaan. Maar hij moest zich laten verontschuldigen 
en, dus, nam toenmalig gouverneur Louis Roppe (naar wie op 
campus Hasselt een auditorium vernoemd is) die taak ter harte. 
Onder goedkeurend oog van onder meer monseigneur Schreurs 
(hulpbisschop van Hasselt), de burgemeesters van Diepenbeek 
en Hasselt, parlementsleden, leden van de deputatie, onderne-
mers... Én onder dat van Louis Verhaegen (de allereerste rector) 
en Alfred Grypdonck (de eerste vast secretaris van het LUC).

Drie weken later was het opnieuw feest. Op 27 september 
bliezen de hoge gasten verzamelen in het Cultuurcentrum van 
Hasselt (sommige dingen veranderen niet zo gauw) voor de 
plechtige opening van het eerste academiejaar van de universi-
teit. Rector Verhaegen had het in zijn speech over een “instelling 
met een open ideologisch karakter, volledig beantwoordend 
aan de brede volksbeweging waaruit ze is gegroeid en aan de 
doelstellingen van haar pionier – gouverneur Roppe – en haar 
stichters”. Voor de student wil het LUC “optimale vormingskan-
sen creëren door confrontatie met de wetenschappelijke realiteit 
en die met de andere leden van de universitaire gemeenschap 
en door zijn situering tegenover de samenleving”.

BOERENSTRIJD
Dat eerste academiejaar verliep met het nodige geboor, ge-
timmer en gesjouw, want de tweede bouwfase zou pas een 
jaar later volledig afgerond zijn. Achteraf bekeken, was al dat 
lawaai en stof een symbolische aankondiging van een nogal 
tumultueuze inhuldiging van het hele complex, op 16 september 

1973: feest, de eerste bouwfase is voltooid!

Louis Verhaegen, de eerste rector.
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8 MIJLPALEN
1971
Het Limburgs Universitair Centrum (kortweg LUC) wordt bij wet opgericht.

1973
Het eerste academiejaar van het LUC start (met zes opleidingen: wiskun-
de, natuurkunde, scheikunde, biologie, tandheelkunde en geneeskunde).

1991
De Economische Hogeschool Limburg wordt opgenomen binnen het 
LUC en omgedoopt tot faculteit Toegepaste Economische Weten-
schappen (nu: faculteit BEW).

2005
Het LUC krijgt een nieuwe naam: Universiteit Hasselt (UHasselt).

2008
UHasselt krijgt er een faculteit bij: de faculteit Rechten. In 2011 volgt 
de masteropleiding in de rechten.

2012
De UHasselt opent haar tweede campus, in het hartje van Hasselt.

2013
Dankzij ‘de integratie’ krijgt UHasselt er twee faculteiten bij: Industriële in-
genieurswetenschappen en Architectuur en kunst. De opleiding revalida-
tiewetenschappen en kinesitherapie wordt ook een UHasselt-opleiding.

2014
De UHasselt richt de School voor Mobiliteitswetenschappen op. Ook 
UHasselt SEE gaat van start.

1974. Toenmalig minister van ‘Nederlandse Kultuur (sic.) en 
Vlaamse Aangelegenheden’ Rika De Backer was er speciaal 
voor naar Diepenbeek afgezakt. Boze boeren eveneens. Zij 
hadden de campus gekozen als decor van hun verzet en deze 
inhuldiging als ideale gelegenheid om hun ongenoegen (over 
‘Europa’) te tonen.

Rijkswachters waren alom tegenwoordig en uitgedost in gevechts-
kledij. Er waren wegversperringen (die Rika De Backer handig 
wist te omzeilen door zich met helikopter te laten afzetten). Vijf 
boeren reden met daverende motoren over de weide tegenover 
de ingang van het LUC, de combiwagens van de Rijkswacht kon-
den net verhinderen dat één boer zich een weg baande naar de 
ingang zelf… En alsof dat nog niet genoeg was, begonnen drie 
koeien – ook een cadeautje van de protesterende landbouwers 
– met hun koppen tegen de ramen van het gebouw te bonken. 
De aanwezige HBvL-journalist merkte in zijn artikel lichtjes geamu-
seerd op dat aanwezigen “zes jaar in de tijd werden terugge-
worpen” (een referentie naar revolutiejaar 1968).

Het was onder het lawaai van tractoren en van boven de cam-
pus cirkelende politieheli’s dat de academische zitting zich 

1974: Boze boeren laten van zich horen tijdens de inhuldiging.

1974: Rika De Backer knipt het lintje aan Gebouw D door.
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L U S T R U M A G E N D A
In dit lustrumjaar staan er tal van activiteiten op het programma. Kruis 
alvast deze data in je agenda aan! Een uitnodiging krijg je natuurlijk 
nog in de bus. Voor de laatste updates kan je terecht op onze speciale 
webpagina www.uhasselt.be/lustrum.

ZA | 26 MEI | Personeelshappening

WO | 30 MEI | Dies Natalis: uitreiking eredoctoraten

DO | 31 MEI | Dies Natalis: universiteitsconcert

w w w . u h a s s e l t . b e / l u s t r u m

voltrok. En Rika De Backer had een wijze boodschap meege-
bracht voor de genodigden. “Jonge instellingen moeten zich 
strijdbaar tonen”, zei ze. “De grotere instellingen hebben im-
mers de neiging om kredieten voor wetenschappelijk onderzoek 
te monopoliseren.” In het LUC zag ze een “belangrijk geestelijk 
knooppunt voor Limburg, voor het Vlaams Gewest en, ja zelfs, 
voor een deel van het toekomstig Europa”. Toen Rika De Backer 
per helikopter huiswaarts vloog, waren de protesterende land-
bouwers weer verdwenen…

LIMBURGS ACCENT
Zodra de lintjes waren doorgeknipt, kon het échte werk be-
ginnen. Paul Janssen – die doorheen zijn carrière opklom van 
doctorandus naar vicerector – is één van die pioniers die de 
UHasselt zag uitgroeien tot de universiteit die ze vandaag is. En 
we komen van ver, blijkt uit een terugblik net voor zijn afscheid 
als vicerector Onderzoek (UHasselt Magazine, juli 2016). 
“Toen ik in de zomer van 1974 kwam solliciteren, vond ik de 
campus niet. Ik vroeg een voorbijganger naar de weg, maar 
die man had nog nooit van de universiteit gehoord. ‘Het LUC, is dat een fabriek, meneer’, zo antwoordde hij me in z’n mooiste 

Limburgs accent.”

Al wist Paul Janssen wel héél goed waarom hij destijds uitge-
rekend naar het LUC trok. “Wetenschappelijk onderzoek in de 
statistiek fascineerde me mateloos. Herman Callaert en Noël 
Veraverbeke hadden de ambitie om daar écht iets innovatiefs 
mee te doen. Ik wilde absoluut bij hén doctoreren.” 

Voor Greta Vervliet – die als allereerste haar doctoraat verde-
digde aan het LUC, op 29 november 1979 – was het LUC 
eveneens een weloverwogen keuze. “Aan zo’n nieuwe univer-
siteit kon je in je onderzoek beter je eigen stempel drukken. 
En: je kon de instelling mee vormgeven. Ik zag daarin grote 
kansen.” Voor haar verdediging was het grote auditorium tot 
de nok gevuld – er zaten zelfs mensen op de trappen. “Erg 
bijzonder allemaal. Het LUC kon toen trouwens zelf nog geen 
doctoraten uitreiken. Ik moest m’n doctoraat verdedigen voor de 
Centrale Examencommissie van de Staat voor het Universitair 
Onderwijs.”

IMPROVISEREN
Improviseren, dat is het woord dat je veel hoort uit de mond van 
zij die er al bij waren vanaf het begin. “Ik had een tafel, stoel, 
typemachine en wat papier”, herinnert  Smets zich. “Ik moest 
ook heel veel verschillende dingen doen: kopietjes maken, brie-
ven versturen, de eerste folders maken voor het academiejaar 
1973…” Greta Vervliet: “Mijn randtaken, als assistente micro-
biologie, slorpten veel tijd op. Het cursusmateriaal moest nog 
worden ontwikkeld, de proeven in het labo uitgedacht. Er was 
nog geen laborant die me ondersteunde, dus ik deed alles zelf: 
proefopstellingen klaarzetten en opruimen, pipetten afwassen 
en steriliseren… Zelfs het labo heb ik helemaal ingericht: toen ik 
in 1974 aan het LUC arriveerde, was er namelijk niets.”

“We waren in die beginjaren een kleine, hechte organisatie 
waarin iedereen zich betrokken voelde en dicht bij elkaar 
stond. In onze – enige – koffiekamer kwam je de collega’s 
uit andere disciplines tegen: biologen, chemici, wiskundigen, 

Greta Vervliet.

Paul Janssen. 
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1978: Boudewijn en Fabiola worden verwelkomd.

1998: Harry Martens leidt koning Albert rond.

2013: Filip wordt erelid van Miezerik.

sociologen… Interdisciplinair koffiedrinken, dus”, zegt Paul Jans-
sen. “Maar het was een tijd van improviseren, ja. We werk-
ten in een kantoor op de tweede verdieping en voor het hele 
departement was er maar één telefoon – bij de secretaresse 
op de gelijkvloerse verdieping. Zij kwam helemaal naar boven 
gelopen wanneer iemand ons opbelde.”

Maar: de wil om er iets van te maken, was erg groot. “Bij 
alle collega’s had je een diepgeworteld engagement en passie. 
Het was een periode van extreem hard werken, maar ik had 
het voor geen geld van de wereld willen missen”, aldus Greta 
Vervliet. Paul Janssen: “De lat lag van in het begin ontzettend 
hoog. De groep statistiek, bijvoorbeeld, trok onmiddellijk de 
internationale kaart. We werkten nauw samen met Leiden en 
Amsterdam en via FWO-aanvragen wisten we toppers uit Har-
vard en Seattle naar het LUC te halen.”

DRIE KONINGEN
De tijd dat de modale Limburger of wereldburger het LUC/
de UHasselt niet weet te lokaliseren, ligt (gelukkig) lang achter 
ons. Sterker nog: in de afgelopen decennia heeft een leger 
vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland de 
universiteit ontdekt. Plus: een hele lading artiesten, een lange 
sliert ambassadeurs, een grote stoet politici én – niet te verge-
ten – drie Belgische koningen. Want zowel Boudewijn, Albert 
als Filip bezochten de UHasselt. Filip deed – de toen nog jaar 
oude – campus Hasselt aan, vader Albert en oom Boudewijn 
trokken naar campus Diepenbeek. Voor de huidige vorst werd 

dat trouwens een wel heel speciaal bezoekje: studentenvereniging Miezerik 
(de oudste van UHasselt!) sloeg hem namelijk tot erelid. En daar hoorde 
uiteraard een lint bij, een foto met de praeses én een lied. Het leven dat 
hier in 1973 begon, dendert met andere woorden ook meer dan 40 jaar 
later stevig voort.

***
Met dank aan het archief van Het Belang van Limburg.

Busje komt zo, anno 1979.
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Voor u bezocht
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EXPO CLAY MATTERS PLAATST 

KLEI OP EEN VOETSTUK

KLEI-
KUNST
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Martine Geerts en Bert Willems.

e voorbereidingen hebben de 
nodige voeten in de, ahum, 
aarde gehad – en curator 
Martine Geerts naar eigen 
zeggen enkele slapeloze 

nachten bezorgd. Maar een artistiek succes 
was Clay Matters wél. De ambitie van de 
expo (een organisatie van UHasselt, PXL-
MAD en UGent) was nochtans niet min: klei 
‘opwaarderen’. “Klei heeft een wat negatieve 
bijklank. Vijfennegentig procent van de men-
sen denkt bij klei vooral aan keramiek en pot-
tenbakken. Aan ambachten, zeg maar. En, 
dus, aan industrie en kapitalisme. Iets waar 
kunstenaars zich doorgaans vér van willen 
houden”, zegt curator Martine Geerts. Zij is 

een topper in de kunstwereld en werkte jaren-
lang met Jan Hoet.

GUINNESS BOOK
We ontmoeten haar en Bert Willems (UHas-
selt/PXL-MAD) op de dag van de vernissage. 
In de letterlijk kille Witte Kazerne worden nog 
enkele finishing touches aangebracht. “Het 
oorspronkelijke plan was om, in de marge 
van ons symposium over de rol en relevantie 
van klei in de hedendaagse kunst, ook een 
expo te organiseren. Niet te groot, eerder be-
perkt van opzet”, zegt Bert. “Maar Martine 
heeft er een toptentoonstelling van gemaakt, 
met werk van gerenommeerde kunstenaars. 
In een recordtijd van drie weken werd de 

D

expo opgebouwd. Zonder haar hadden wij 
dit niet klaargespeeld.” Martine bedankt hem 
voor het compliment en lacht: “We komen 
met die snelle opbouw in het Guinness Book 
of Records, denk ik.”

Clay Matters verzamelt 18 werken (eigenlijk 
19, maar daar komen we nog op terug) van 
12 kunstenaars. In de statige, kapelachtige 
ruimten van het Poortgebouw stoten we onder 
meer op een vos die rust op de vloer – met 
een muis in de buik. In de spierwitte ruimten 
(speciaal voor de gelegenheid opgetrokken) 
in de aanpalende Witte Kazerne werden 
imposante, zelfs barokke constructies neerge-
poot/opgehangen. Sommige werken – zoals 
‘Olympia & Figaro’ van Nadia Naveau – 
spelen met de zintuigen: het lijkt verroest ijzer, 
maar het ís klei (overgoten met ijzerpoeder). 

TIFFANY
“Een persoonlijke top drie kiezen, is moeilijk”, 
zegt  Martine Geerts terwijl ze ons rondleidt. 
“Maar WASP, van Johan Creten, behoort zé-
ker tot mijn favoriete stukken op deze expo. 
Creten doet ook aan schilderkunst en dat zie 
je in dit werk: hij gebruikt zijn kleurenpalet.” 
Wespen – zeer onprettige beesten – spelen 
een hoofdrol. “WASP is Engels voor ‘wesp’, 
maar ook de afkorting voor White An-
glo-Saxon Protestant. En daarmee komen we 
bij de belangrijkste reden waarom dit werk 
me zo sterk aanspreekt: de filosofie erachter. 
Blanke mannen domineerden in de negentien-
de en twintigste eeuw het politieke debat in 
Amerika – met alle gevolgen van dien. Je hebt 
hier dus te maken met een zekere beladen-
heid. Dat doet me iets. Ik geloof nu eenmaal 
dat kunst de wereld beter moet maken.”

Even verderop staan drie vaasjes netjes op-
gesteld. Het zijn vazen met deuken in en 
hoekjes af. Verre van perfect. “Dat is bewust. 
De vazen – Tiffany 1, 2 en 3 – vertonen 
menselijke kenmerken: ze hebben een voet, 
buik, mond… Maar ieder mens heeft ook 
z’n geschiedenis, z’n littekens. Kunstenares 
Grace Schwindt wilde ook dát verbeelden. 
Daar is ze goed in geslaagd.” De inspiratie 
voor het werk kreeg Schwindt na een gesprek 
met een Duitse dame die was gevlucht naar 
Amerika – zonder haar familie. “Die mevrouw 
vertelde over haar Tiffany-vaas – die ze haast 
beschouwde als een reïncarnatie van haar 
verleden. Grace kreeg die vaas overigens 
nooit te zien: te waardevol om uit te halen, 
vond de dame.”



15

Tiffany 1, 2, 3.

WASP.

Kwan-yin/Kwan-yin.

VERSLENST
Het contrast met Martines andere favoriet kan 
haast niet groter zijn, want van de kleine, so-
bere vaasjes van Grace Schwindt gaan we 
naar de gigantische, haast overdadige vaas 
met bloemen van Anne Wenzel (foto blz.12). 
“Dit is keramiek, maar op een totáál andere 
manier dan je doorgaans ziet. Vergis je niet: 
zo’n werk is erg moeilijk om te maken. En ja, 
het is gigantisch, maar ook fragiel. Kom er-
aan en je breekt het. Wat het werk helemáál 
interessant maakt, vind ik, is dat het geen 
verheerlijking is van een boeket. De bloemen 
hangen er maar verslenst bij.”

Petite histoire: Bert Willems is het topstuk 
hoogstpersoonlijk gaan ophalen in Parijs, met 
een vrachtwagen. “Op de terugweg heb ik 
héél voorzichtig gereden. Vooral over ver-
keersdrempels”, lacht hij. “Het was ons meest 
angstige werk”, knikt Martine. “Het stuk door 
deze smalle deuren en gangen naar binnen 
krijgen, was geen sinecure. Ik heb er slecht 
van geslapen, want stel je voor dat het be-
schadigd zou raken... Gelukkig is het goed 
gekomen.”

DRAKENTANDJES
Martine Geerts laat ons nóg een favoriet zien, 
enkele kamers verderop: het is van de hand 
van Marieke Pauwels, die momenteel doc-
toreert aan PXL-MAD/UHasselt. “Kwan-yin/
Kwan-yin is een ongelofelijk knap werk. Het 
is erg barok, met veel krullen en oosterse in-
vloeden. Ik houd daar wel van. Let ook op de 
prachtige details – zoals de drakentandjes. 
Maar wat het stuk af maakt, is de presenta-
tie: opgehangen in de hoek van de kamer. Je 
aandacht wordt er metéén door getrokken.”

Voor de spreekwoordelijke kers op de taart 
zorgt kunstenares Alexandra Engelfriet. “In 
haar videokunstwerk gaat ze naar de essentie 
van kleibeleving”, zegt Martine. “Alexandra 
laat zien wat klei met haar lichaam doet – het 
put haar duidelijk uit – én wat zij met klei 
doet. Ze kruipt in de klei, ze stampt, ze geeft 
die materie vorm.” In de video zie je de kun-
stenares zwoegen en hoor je haar ademen 
en zuchten. “En terwijl je dat tafereel zit te 
aanschouwen, wordt je aandacht óók nog 
eens getrokken door het contrast tussen het 
groen van het bos en de donkerte van de klei. 
Let ook op het mooie, kleurrijke spel van licht 
en schaduw...” Martine weet ons bij wijze 
van uitsmijter nog te vertellen dat de kunstena-
res bijna 60 is – nauwelijks te geloven als je 
haar zo bezig ziet. “Alexandra ziet er jong 
uit, maar tóch is het zo. De klei hè”, grapt 
Martine. ■
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VALERIA IMPERATO RESEARCHES HOW TO IMPROVE  

AIR QUALITY EXPLOITING SOIL-DWELLING BACTERIA 

Valeria Imperato (Environmental Biology research group) 

takes the elevator with Nu weet je het! to answer questions 

on her research and on her dreams/ambitions/passions… 

How would you explain your research to a five-year-old?
I focus on isolating and characterizing soil bacteria that could be actively 
employed to degrade fossil fuel-related volatile organic compounds which pose 
environmental and human risks. Furthermore, I’m investigating the potentially 
beneficial properties of the isolated bacteria to promote the growth and health 
of plants. For these purposes, I isolated bacteria from Bóbrka (Poland) – which 
is considered as the world’s first oil field. Such a unique environment shaped a 
characteristic microbial community waiting for us to be investigated…

Why this research?
Pollution is linked to an estimated nine million deaths each year worldwide. It’s 
an undisputed fact that current abatement strategies are not sufficient to cope 
with the global threat of air pollution and that additional, sustainable, socially 
acceptable and cost-effective solutions need to be developed. The versatility 
of microbes to degrade a vast array of pollutants makes bioremediation a 
technology that can be effectively applied in most different conditions.

What is the status of your research?
I’m exactly in the midpoint of my PhD experience – two more years to go. I’m 
really excited about what is going to happen because, at the moment, I’m 
testing bacteria for their degradation abilities. I’ll try to describe which fossil 
fuel-related volatile organic compounds those bacteria would be able to use as 
source of food and in which range of concentrations. This kind of investigation 
will help us to better define the role of the microbial community in the original 
site – in Poland – and to hypothesize possible future applications of the isolated 
microorganisms.

What impact do you want your research to generate?
I’d consider my research a success if I could provide my personal contribution to 
scientific knowledge. Researchers should keep their mind open, not expecting 
something in advance from their work, but rationally analyzing their results day 
by day to push the frontiers of knowledge… We’ll be remembered for the 
marks we make.” 

“WE WILL BE 
REMEMBERED FOR 

THE MARKS WE MAKE”

ELEVATOR PITCH
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If you wouldn’t be working at UHasselt, where would you be 
now?
There are many research groups or institutes I’d collaborate 
with. The J. Craig Venster Institute for example: they created a 
synthetic cell that contains the smallest genome of any known, 
independent organism. Another challenging, but extremely 
interesting opportunity could be to work in a team focused on 
the technology transfer between universities and companies. I 
think there’s an urgent need to reduce that gap.

What did you want to be growing up?
I went through different phases. I used to dream about being 
a civil lawyer – like my father. He always tried to keep his job 
outside our private lives, but I was familiar with his profession….  
Then I wanted to be a medical doctor. Finally, I decided to study 
biotechnologies. A discipline in which biological processes, 
organisms, cells or cellular components are exploited to develop 
new technologies potentially useful for our lives.

What are your dreams, professionally?
Developing all the required skills to become a doctor in biology 
is my first goal. I’m living this experience intensely, trying to 
catch the full range of opportunities available to me. I mentally 
take note every day of what I like – and dislike – about an 
academic career to make the right choice for the future. I can 
imagine myself facing the challenges of a post-doc position… 
But these two more years as PhD candidate could confirm or 
change my ideas.

Which book/movie/concert would you recommend to 
colleagues?
I definitely suggest you all to visit Micropia. The first and only 
museum of microbes, in Amsterdam. It shows the invisible – 
introducing a wide audience to the world of the microbe. There 
is information on current issues and on the effect microbes have 
on man and nature – and on the possibilities they offer us. 

Who do you nominate for the next Elevator Pitch?
Michele Moretti. I want to know more about the issues related to 
water scarcity and, more generally, about how climate change 
impacts agriculture. ■
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Nu weet je het! grasduint in het grote fotoarchief van de UHasselt. Deze editie: in 1990 streek het Russische Kinderkoor neer 
op de agora van campus Diepenbeek.

1990
WEET JE DIT NOG



 

Het laatste nieuws rond geboortes, huwelijken en pensioneringen vind je op

www.uhasselt.be/intranet.
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PERSONEELSWEETJES

Zijn wij iemand vergeten? 
Graag een seintje aan de Personeelsdienst!

HUWELIJKEN
• Wendy VANKEVELAER, faculteit BEW, met Geert BONHOMME  9/9/2017
• Martine LIBENS, dienst STU, met Gregory KELL  9/9/2017
• Christophe LOIX, CMK, met Tori LANGILL, CMK  23/9/2017
• Patrik GOORTS, EDM, met Ariadna LOPEZ-SANCHES  7/10/2017

GEBOORTES
• Lies, dochtertje van Hilde VANDERHEYDEN, kredietcel CAD  11/9/2017
• Sofia, dochtertje van Joanna ROBACZEWSKA, faculteit BEW  10/10/2017
• Marie, dochtertje van Maarten WIJNANTS, EDM  26/10/2017
• Quinten, zoontje van Kris BRAEKERS, faculteit BEW  26/10/2017
• Jennah, dochtertje van Sarah TERIUM, dienst PER  29/10/2017
• Ilias, zoontje van Carolien STROUWEN, BIOMED  4/11/2017
• Ties, zoontje van Katrijne SEVERI, faculteit GLW  10/11/2017
• Mona, dochtertje van Marieke SWERTS, faculteit ARK  22/11/2017

MET PENSIOEN
• Paul JANSSEN, oud-vicerector  30/9/2017
• Roland VALCKE, faculteit WET  30/9/2017
• Robert CARLEER, imo-imomec  30/9/2017
• Valentin HOUBEN, faculteit GLW  30/9/2017
• Greet BOETS, dienst FIN  30/11/2017
• Jos THYS, cel Web  31/12/2017

JUBILARISSEN (OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER)
25 jaar dienst
Johnny BACCUS, imo-imomec in dienst sinds 1/10/1992
Sonja SCHREURS, faculteit IIW in dienst sinds 1/10/1992
30 jaar dienst
Jan D’HAEN, imo-imomec in dienst sinds 16/10/1987
35 jaar dienst
Lisette MOTMANS, faculteit BEW in dienst sinds 1/10/1982
40 jaar dienst
Anita FORIER, faculteit BEW  in dienst sinds 12/12/1977



Proefjes doen met snoep. Zelf elektriciteit opwekken met planten. Wandelen in Gezondheidsland. De wereld redden. Op Dag van 
de Wetenschap (op 26 november) kon het allemaal. UHasselt-onderzoekers toonden de meer dan 1.600 bezoekers – van jong tot 
oud – de spannendste, verrassendste en fascinerendste kantjes van hun vakgebied.

DE FASCINERENDSTE 
KANTJES VAN WETENSCHAP

In beeld
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ICH BIN EIN 
BERLINER

DE SLIMSTE 
QUIZZERS TER 

WERELD

Weinig Europese steden waar je méér iconische geschiedenis 
vindt dan Berlijn. De VLUP hield er tijdens haar jaarlijks weekendje 
dan ook stevig de pas in, met bezoeken aan onder meer de 
Brandenburger Tor, Berliner Dom, Charlottenburg, Checkpoint 
Charlie en het Holocaust Monument. Op de laatste dag ging 
het nog naar Potsdam, waar het hele gezelschap zich vergaapte 
aan het beroemde Slot Sanssouci (van Frederik de Grote) én 
Cecilienhof (waar de geallieerden in 1945 onderhandelden 
over de verdeling van het verslagen Derde Rijk).

Vijfendertig ploegen dienden zich 27 oktober aan op de agora 
voor de strijd om de titel van ‘slimste quizploeg ter wereld’ (of 
op z’n minst: van de UHasselt). Deelnemers braken zich een 
avond lang het hoofd over vragen in uiteenlopende categorieën 
(actualiteit, cultuur, muziek, voeding, wetenschap…), bogen 
zich over raadsels en puzzelden zich tijdens de Cluedo-ronde 
haast een ongeluk. 

WORDT VERWACHT
7 januari 2018 | Kerstshow Samson & Gert
7 februari 2018 | Ladies Night Deluxe
24 maart 2018 | Schlagerfestival
2 t.e.m. 4 april 2018 | Reis Disneyland Parijs

IDEEËNBUS
Heb je ook nog een idee, laat het ons dan weten 
via onze ideeënbox!

VLUP MET ONS MEE!

Voor een overzicht van alle activiteiten, updates en inschrijvingen kan je terecht op www.uhasselt.be/VLUP.

Met pensioen, maar nog steeds geïnteresseerd in onze VLUP-activiteiten? 
Stuur dan een mailtje naar esther.stevens@uhasselt.be en je krijgt alle uitnodigingen in je mailbox!

Op stap met de VLUP V
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BIER 
HIER

NIGHT OF 
THE PROMS

JUWELEN 
VAN PAPIER

NEUZEN 
IN HET 

SINTPALEIS

WARM 
WELKOM 

VOOR 
SINTERKLAAS

Collega’s konden tijdens eerdere workshops 
al proeven van wijn, whiskey en chocolade, 
maar dít jaar vond de VLUP het de hoogste 
tijd voor bier. De Belg is nu eenmaal geboren 
met een baksteen in de maag en een bierglas 
in de hand… De Limburgse Biervrienden 
schotelden lekkerbekken op 5 december 
onder meer een blondje, een (oud)bruintje en 
een geuze voor (telkens begeleid door een 
aangepaste kaassoort).

Het succesrecept van Night of the Proms 
is al jarenlang hetzelfde: een mix van pop 
en klassiek, met enkele opzienbarende 
kruisbestuivingen. Onder meer Isabelle A, 
good old John Miles, Mel C (de sportiefste 
Spice Girl) en Joss Stone beklommen het 
podium van het Antwerpse Sportpaleis.

Juwelen duur? Niet noodzakelijk. Nele 
Deblauwe (Pimpanel) leerde de creatiefste 
collega’s onder ons hoe je met PMD, oud 
papier, afgedankte parels en zelfs oude 
binnenbanden van fietsen prachtige juweeltjes 
in elkaar kan knutselen. Na de nodige uitleg 
over al die materialen gingen deelnemers zélf 
aan de slag.

Alden Biesen is nu al enkele jaren het 
favoriete winterstekje van Sinterklaas in ons 
land. En ook dit jaar mocht VLUP weer op 
audiëntie komen. Pieten namen de jonge en 
niet-meer-zo-jonge UHasselt-bezoekers mee 
op sleeptouw langs de meest wonderlijke 
kamers en haalden tussendoor hun coolste 
kunstjes boven. Hoogtepunt was – natuurlijk – 
een ontmoeting met de Goedheiligman zelf…

Een agora vol enthousiaste kinderen gaf 
Sinterklaas en zijn Pieten op 19 november 
een warmer dan warm welkom. Naar 
goede gewoonte had de sint heel wat leuks 
en lekkers meegebracht naar de campus 
– voor de gelegenheid omgetoverd tot 
een speelparadijs. Elk kind kreeg ook de 
kans om een praatje met hem te slaan. 
“Het Sinterklaasfeest is ons grootste en 
populairste VLUP-event – met dank aan 
alle vrijwilligers die hard werkten om van 
dit kinderfeest een succes te maken”, zegt 
voorzitter Heidi Cardous.

Meer foto’s van onze activiteiten 
vind je in het VLUP-album op 
www.uhasselt.be/vlup!

VLUP-ALBUMV
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Soms voldoet wetenschap helemaal aan het beeld dat je ervan 

hebt. Met handen en voeten speuren en ploeteren in terra 

incognita, urenlang turen door de microscoop, je helemaal 

laten leiden door je nieuwsgierigheid… Voor onderzoekers 

van de groep Dierkunde: Biodiversiteit en Toxicologie is het 

dagelijkse kost. 

Wanneer we binnenstappen bij Tom Artois rondt hij nét een ge-
sprek af met doctoraatsstudente Mare Geraerts – sinds kort gestart 
aan de UHasselt. Zijn kantoor ziet eruit zoals dat hoort voor een 
onderzoeker: een bureau vol papier, kasten vol boeken… Een leek 
ziet het niet, maar er zit vast een logisch systeem in. In 2011 
ontdekte professor Artois in de kanalen van Venetië een nieuwe 
platwormensoort – die werd vernoemd naar kunstenaar Koen Van-
mechelen. “Koen trok destijds naar de Biënnale en wilde daar 
ook enkele wetenschappelijke projecten aan koppelen. Ik sloot met 
hem een weddenschap af: binnen de tien dagen ontdekken we 
in die kanalen een nieuwe soort. Ik was er zéker van. Toen we 
dan op die nieuwe platworm stootten, was dat toch even kicken.” 
Waarom Tom het diertje niet naar zichzelf vernoemd heeft? “Oh 
neen, dat doe je niet. Dat past niet”, schudt hij heftig het hoofd. 
“Patrick Reygel, Ernest Schockaert, Natalie Beenaerts en ik staan 
als beschrijvers van de nieuwe soort vermeld. Da’s genoeg.”

MIDDELEEUWEN
Rond platwormen hangt een groot mysterie. “Als je mij nu vraagt 
wat de platworm onontbeerlijk maakt voor ons ecosysteem, dan is 
het antwoord: moeilijk te zeggen. Je vindt ze veel in alle mogelijke 
waterige omgevingen, maar we weten niet goed wat die daar 
dan precies doén. Veel soorten staan aan de top van de voedsel-
keten van dat ecosysteem… Maar we zitten bij wijze van spreken 
nog in de middeleeuwen van dat onderzoek”, zegt Tom Artois.  
Zijn ogen beginnen te twinkelen wanneer hij begint te vertellen 
over hoe hij tijdens veldwerk onder meer wieren moet verzame-
len, hoe hij de diertjes vervolgens extraheert, elk specimen op een 
draagglas legt en onder de microscoop bestudeert… Opvallend: 
naar de nieuwe Rhabdocoela-platwormsoorten die hij ontdekte, 
verwijst hij als die van mij. “In het begin nam ik in het wilde weg 
stalen, nu zie ik waar ik moet zoeken. Is het zand wat groenig, dan 
weet ik: mijn groep”, lacht hij. ►

DIENST IN DE KIJKER

“MET PLATWORMEN STOOT JE OP DE BIZARSTE DINGEN”
ONDERZOEKSGROEP DIERKUNDE - BIODIVERSITEIT EN TOXICOLOGIE 

Zittend, van links tot rechts: Vincent Jaenen, Marlies Monnens, Michiel Jorissen, Céline Kowalczyck, Frank Van Belleghem en Tom Artois. 
Staand, van links naar rechts: Karolien Bijnens, Stefan Gobert, Sanah Majid, Nathalie Leynen, Karen Smeets, Jolien Wevers, Natasha Steffanie, Mare Geraerts en Jan-Pieter Ploem.
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“MET PLATWORMEN STOOT JE OP DE BIZARSTE DINGEN”

Zittend, van links tot rechts: Vincent Jaenen, Marlies Monnens, Michiel Jorissen, Céline Kowalczyck, Frank Van Belleghem en Tom Artois. 
Staand, van links naar rechts: Karolien Bijnens, Stefan Gobert, Sanah Majid, Nathalie Leynen, Karen Smeets, Jolien Wevers, Natasha Steffanie, Mare Geraerts en Jan-Pieter Ploem.
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En dan te denken dat Tom Artois als jonge kerel 
gefascineerd was door… vogels en planten. 
“Mijn ouders en ik trokken tijdens vakanties de 
natuur in. M’n vader determineerde planten in 
de tent. Letterlijk. Mijn jongensdroom was om 
ooit ook een nieuwe soort te beschrijven. Alle 
keuzes die ik in mijn studies maakte – eerst hier, 
daarna in Gent – stonden in het teken van die 
droom. Uiteindelijk kreeg ik de kans om als as-
sistent mee te werken aan het onderzoek van 
professor Ernest Schockaert – rond platwormen, 
dus.” Zijn vader was nogal sceptisch over die 
academische keuze. “Hij vroeg zich af wat ik 
dáármee wilde doen. Hij zag me wellicht het 
liefst voor Janssen Pharmaceutica werken, zoals 
hij deed. Maar hij liet mij m’n gang gaan. Eén 

les die ik van hem ingepeperd kreeg: wat je 
doet, moet je goéd doen. En dat onderzoek 
wilde ik héél graag doen.”

MICROMETER
Tijd voor ons eigen ‘veldwerk’. Tom neemt 
ons – via een wirwar van gangen en trappen 
– mee naar de labo’s. De onderzoeksgroep is 
22 mannen en vrouwen sterk (exclusief de vijf 
vrijwillig wetenschappelijk medewerkers), maar 
het overgrote deel is op het moment van ons 
bezoek buitenshuis. “Wat wij hier doen, is niet 
louter fundamenteel onderzoek”, zegt Tom Ar-
tois. “Neem onze studies rond de nachtzwaluw 
(van Ruben Evens en Céline Kowalczyck, red.) 
en everzwijnen (van Jolien Wevers, red.) die we 
voeren in samenwerking met Natalie Beenaerts 
van het Field Research Centre (in het Nationaal 
Park Hoge Kempen) en het Instituut voor Na-
tuur- en Bosonderzoek. Héél belangrijk voor het 
beheer van de heide en andere biotopen. Of 
het project waarin we bestuderen of met plat-
wormen geassocieerde bacteriën ook toxische 
stoffen in de zeebodem kunnen afbreken. Sofie 
Thijs en Jaco Vangronsveld zijn met die vraag 
naar ons toegestapt. Zeer interessant, ik had er 
eerlijk gezegd nóóit aan durven denken…”

In het labo stoten we intussen op laborante 
Natasha Steffanie, die hoogst geconcentreerd 
door een microscoop zit te turen. “Ze is nét 
bezig met het overzetten van wormpjes”, duidt 
Tom het tafereel. “Ik moet die opsturen naar Ox-
ford”, zo kijkt Natasha even op. Tom toont ons 
een buisje met zo’n wormpje. “Zo komen die 
hier dus binnen. Ze worden ingebed in paraffi-
ne (een koolwaterstof, red.) en met een speciaal 
snijtoestel versneden in stukjes van vier microme-
ter – da’s een vierduizendste van een millimeter. 
Zie je dat lintje, net boven m’n duim? Dat is 
dus een reeks versneden stukjes. Onze wereld 
is letterlijk zéér klein, ja.”

Sanah Majid.

Tom Artois.
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KANKER
Natascha wordt plots weggeroepen: of ze 
Jan-Pieter Ploem even wil gaan aflossen bij het 
examentoezicht? Jan-Pieter is doctoraatsstudent 
bij Karen Smeets (verantwoordelijk voor het luik 
toxicologie van de onderzoeksgroep). “Ik werk 
sinds twee jaar aan de verdere validatie van 
een test die kankerverwekkende stoffen zou kun-
nen detecteren met behulp van de stamcellen in 
platwormen.” Zijn onderzoek bouwt voort op 
een eerder doctoraat, van An-Sofie Stevens. Zij 
ontwikkelde een in-vivo test met platwormen – 
een test die niet alleen sneller én goedkoper zou 
zijn dan bestaande toxiciteitstesten, maar die 
ook het gebruik van proefdieren in kankeronder-
zoek zou verminderen. En hier komt de eigen-
aardigheid van platwormen weer naar boven: 
de stamcellen van deze dieren kunnen alles – 
tot zelfs het zenuwstelsel toe! – regenereren. Die 
stamceldynamiek maakt hen enorm interessant 
voor kankeronderzoek. Jan-Pieter: “Platwormen 
hebben ook een zéér groot aantal, experimen-
teel toegankelijke stamcellen. Kankerverwek-
kende stoffen beïnvloeden de deling van deze 
stamcellen. Met onze test kan je die verande-
ring opvolgen. Als je delingspatronen gaat ver-
gelijken, weet je of de bewuste stoffen direct of 
indirect kankerverwekkend zijn.” 

De doctoraatsstudent moet nu dus naar méér 
bewijzen zoeken van de werking van deze 
test (assay in het jargon). En dat betekent onder 
meer: stamcellen tellen. We staan intussen in 
de microscopieruimte, op een computerscherm 
verschijnt een (foto van een) platworm, van wie 
de stamcellen – dankzij een speciale fluores-
cerende stof – oplichten als puntjes. “Vroeger 
moesten we die allemaal manueel tellen… Een 
nogal vervelend werkje: als je de tel kwijtraak-
te, moest je opnieuw beginnen. Ik deed er soms 
wel vijf uur over. (Lacht) Wanneer ik hier buiten-
kwam, zag ik nóg stipjes.” Gelukkig kan dat 
tellen nu met de computer. “Ik maak foto’s en 
stel de computer zó in dat die alles met een 
welbepaalde intensiteit herkent als cel. En dan 
krijg je dus het totaal aantal stamcellen… Je kan 
op korte tijd méér zaken testen, dus op vlak van 
data is dit een hele vooruitgang.”

ZWAK
Even verderop ontmoeten we drie jonge doc-
toraatsstudenten (de één al wat meer gerouti-
neerd dan de twee andere): Sanah Majid, 
Karolien Bijnens en Vincent Jaenen. Ze werken 
allemaal onder de vleugels van Karen Smeets 
aan hun onderzoek. Sanah (die – “als alles 
goed loopt” – over twee jaar zal verdedigen) 
bestudeert de toxiciteit van mengsels. “Het is 
belangrijk om verder te kijken dan enkel naar 

de toxiciteit van één metaal. De effecten van 
gecombineerde blootstelling nemen immers 
aanzienlijk toe – één plus één is in dit geval 
méér dan twee”, zegt ze. Sanah focust niet al-
leen op platwormen, maar ook op zebravis als 
modelorganisme.

Karolien Bijnens, intussen een jaartje bezig aan 
haar doctoraatsstudie, focust dan weer op de 
link tussen regeneratie en kanker bij platwor-
men. “In mijn onderzoek bekijk ik hoe stamcel-
len en signalen uit hun omgeving bepalen hoe 
zo’n platworm zich succesvol kan regenereren 
– en het ontstaan van tumoren kan omzeilen.”

Biomedicus Vincent Jaenen begon 1 oktober als 
doctorandus – een jonkie dus. Hij concentreert 
zich op de werking en toxicologie van ‘silica 

Vincent Jaenen.

nanopartikels’ (waarbij hij de focus legt op 
stamcellen). ‘Silica nanopartikels’ zijn minuscu-
le deeltjes (1-100nm) die door de recente ont-
wikkelingen in de nanotechnologie enorm veel 
gebruikt worden in, bijvoorbeeld, medische 
toepassingen. “Tijdens mijn masteropleiding 
biomedische wetenschappen deed ik al een 
onderzoeksstage rond platwormen. Ik kan het 
niet verklaren, maar ik heb een zwak voor die 
beestjes. Klink vreemd hè. Ik krijg dit ook moei-
lijk uitgelegd aan vrienden en familie. (Lacht) 
Maar ze accepteren me zoals ik ben.”

GROTE BOOM
Terug naar de microscopieruimte, dan. Michiel 
Jorissen zit voor de Leica-microscoop (een recen-
te aanwinst van de onderzoeksgroep). “Je hebt 
in Congo een heel populaire vissoort – de ►  



30

Jan-Pieter Ploem

Natasha Steffanie.

nijltilapia. Die wordt overal in het land inge-
voerd, maar hoort daar eigenlijk niet thuis. De 
vissoort neemt parasieten mee, dus ik probeer 
te achterhalen of die parasieten al dan niet 
overspringen naar de inheemse visfauna – met 
alle mogelijke gevolgen van dien.” Zelf is Mi-
chiel nog niet tot in Congo geraakt. “Tijdens 
veldexpedities rond Kinshasa, Kisangani en Lu-
bumbashi verzamelde m’n copromotor (Maar-
ten Vanhove, red.) de stalen die ik momenteel 
bestudeer. Maar natúúrlijk hoop ik dat ik zélf 
eens tot daar kan…”

Voor Stefan Gobert, een andere doctoraats-
student van Tom Artois, zit ‘het’ er bijna op: ko-
mend voorjaar moet zijn jarenlange harde werk 
uitmonden in een doctoraatstitel. Hij werkt rond 
de evolutie van een platwormengroep (Schizor-
hynchia) die in zee leeft en niét-parasitair is. “Ik 
bekijk vooral waar deze soort nu exact past 
in de grote boom der platwormen. Daarnaast 
pluis ik nog een deel van hun morfologie uit. Zo 
ben ik geïnteresseerd in hoe die beestjes zijn 
veranderd.” De vraag waarom hij onderzoek 
doet naar uitgerekend deze minuscule beestjes 
wordt gevolgd door een helder antwoord. “Plat-
wormen zijn érg divers, we weten er weinig 
over en je komt met die beestjes de bizarste din-
gen tegen… Bovendien: we kampen met een 
biodiversiteitscrisis, massaal veel soorten sterven 
uit. Dan wil ik dus héél graag weten wat er hier 
op aarde zoal leeft.”

TEKENTALENT
Vooraleer we vertrekken, laat Tom Artois ons 
nog een reconstructie zien van het voortplan-
tingsstelsel van een platworm. “Dit is met de 
hand getekend op basis van die versneden 
deeltjes die ik jullie eerder liet zien. Daar doe je 
toch al gauw een maand tot anderhalve maand 
over, want je moet dat dier gaan bestuderen, 
met potlood natekenen en dan met Chinese inkt 
inkleuren. Dit is een prachttekening van Niels 
Vansteenkiste, ne echte krak”, zegt Tom, die 
naar eigen zeggen geen groot tekentalent is. 
En dan geeft hij nog een leuk weetje mee. “Het 
voortplantingsstelsel verschilt van platwormsoort 
tot platwormsoort. En platwormen zijn hermafro-
diet: ze hebben zowel een vrouwelijk als man-
nelijk deel… Kijk die haakjes. Die zien er bij elk 
specimen hetzelfde uit. Dus dat moet wel heel 
functioneel zijn, want anders had het de evolu-
tie niet overleefd. Fascinerend, toch?” ■

Michiel Jorissen.
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good practice

ONTWERPEN VOOR, IN 
EN MET DE GEMEENSCHAP

LIESBETH HUYBRECHTS OVER DE ARK-LIVE PROJECTS

Actie kweekt inspiratie – en dus lees je hier elke editie een ‘good practice’ op vlak van onderwijs of onderzoek. 

Deze editie: Liesbeth Huybrechts (faculteit ARK) vertelt over de Live Projects. 

naast het Kolenspoor, in het bos naast het ziekenhuis en langs de 
Stiemerbeekvallei in Genk. Die plekken worden nog gebruikt en 
verder ontwikkeld door de stad en gemeenschap. 

4. WAT IS DE GROOTSTE UITDAGING?
Live Projects zijn tijds- en energie-intensief, voor iederéén. Daarom 
moeten ze een volwaardige plek hebben in ons curriculum én op 
de agenda van beleid en wijkwerkers. We zouden ook ontmoe-
tingsplatformen moeten creëren, waardoor alle betrokkenen de 
resultaten kunnen opvolgen. Zo werd een van ‘onze’ rustplekken 
gebruikt als een hefboom van het subsidiedossier rond de heront-
wikkeling van het Genkse Kolenspoor… 

5. HOE ZIJN DE REACTIES?
Iedereen voelt zich eigenaar van de Live Projects. Studenten gaan 
er terug met familie en vrienden. Onderzoekers gebruiken ze als 
tastbare tussentijdse uitkomsten van hun onderzoek. Buurtbewoners 
houden een oogje in het zeil. Fijn om te zien hoe alle generaties 
zich erover ontfermen, elk op hún manier. ■

1. WAT HEBBEN JULLIE PRECIES GEDAAN? 
Architectuurstudenten bouwen twee weken lang, samen met de 
gemeenschap, ruimtelijke projecten die een antwoord bieden op 
een specifieke maatschappelijke of locatie-specifieke vraag. Zo 
hebben we een huisje met keuken omgebouwd tot marktkraam 
voor de gemeenschapstuinen in Genk. Daar kunnen tuiniers dan 
hun eten verwerken en later ook aanbieden/verkopen. 

2. WAAROM DOEN JULLIE DIT?
Het Live Project-team – Peter Princen, Frank Vanden Ecker, een wis-
selende groep collega’s en ik – vindt het belangrijk dat de studen-
ten leren ontwerpen vanuit een maatschappelijke vraag. Werken 
met lokale materialen en in dialoog gaan met die gemeenschap 
is daar een belangrijk aspect van. We breiden hun skill set uit met 
praktische kennis en vaardigheden als samenwerken en organise-
ren. Zo willen we hen in staat stellen om de toegevoegde waarde 
van een architect over te brengen. 

3. WAT ZIJN DE RESULTATEN?
Sterkere, meer reële verbanden met de regio. Een voorbeeld? Dit 
jaar hebben we rustplaatsen gebouwd voor fietsers en wandelaars 
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DE COLLEGA

Tien jaar al heeft Dave Bosmans (DCM) (mee) de hand in het ontwerp van – neem even adem – nieuwsbrieven, 

uitnodigingen, naamkaartjes, jaarverslagen, schermen, bladen (waaronder dít), kalenders, nieuwjaarskaarten… 

Maar wie is de man achter ‘UHasselt-rood’ en die strakke, zwart-witte lijnen? 

“ ZELFS JAMES BOND
 BIEDT INSPIRATIE”

DAVE BOSMANS (DCM), DE MAN ACHTER DE UHASSELT-KLEUREN EN -LIJNEN
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ls er tijdens het gesprek één ding duidelijk 
wordt, dan wel dit: Dave Bosmans is een ge-
lukkig man. “Ik heb aan de UHasselt nog nóóit 
een saaie dag gehad”, zegt hij. “M’n job ver-
veelt geen moment. Echt niet”, lacht hij wanneer 

hij onze verbaasde blikken ziet. “Je ziet de technologie constant 
veranderen. En dat betekent: bijblijven. Toen ik hier begon, had 
je bijvoorbeeld nog geen HTML-mailing – nu is dat standaard. 
Binnenkort gaan we testen met bewegende headers – headers 
met bewegend beeld, dus.”

Is het vooral de technologie die veranderd is sinds jij voor de 
lay-out ging werken?
De universiteit is natuurlijk ook veel groter geworden, met méér 
collega’s. Vroeger kende ik bij wijze van spreken de smaken van 
de mensen. (Lachje) De laatste jaren zijn er veel nieuwe perso-
neelsleden bijgekomen, dus dat wordt wat moeilijker. Sowieso is 
er sinds de verhuizing naar Hasselt, in 2012, minder persoonlijk 
contact. Nu is het meer mailen en telefoneren. In Diepenbeek 
liepen de mensen makkelijker binnen om ontwerpen te bespreken 

of dingen na te lezen.

En wat is de grootste revolutie die je hebt gezien?
De HTML, in 2012. Daarvóór had je papieren uitnodigin-
gen. Of mailden we uitnodigingen als bijlage in pdf-vorm. 
We merkten dat steeds meer bedrijven met HTML gingen 
werken, dus die trein wilden we niet missen. Met de col-
lega’s van cel Web (onder leiding van Jos Thys, red.) zijn 
we gaan uitzoeken hoe je zo’n HTML moest opmaken en 
uitsturen. 

Aan de hoeveelheid HTML-verkeer te zien, lijkt het haast een 
routineklus geworden. Is dat ook zo?
Een HTML vanaf nul opmaken, neemt toch al snel drie uur in 
beslag. Er is niet alleen het designen, maar ook het coderen, 
testen én de eventuele aanpassingen. 

Frustrerend?
(Glimlacht) Soms. Ik verlies weleens m’n geduld, maar niet snel. 
Ik ben dan ook een man van priengelwerk: nagaan hoe ►  

A
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dingen functioneren, uitzoeken waar het nu foutloopt… Dát vind 
ik net het leuke aan de job.

Gek genoeg: het nieuwe logo vermeld je niét in het rijtje grote 
veranderingen…
Misschien omdat mijn collega Mayte en ik er érg veel mee bezig 
zijn geweest. Niet meteen iets om volgend jaar opnieuw te doen, 
maar wél een boeiend project. Het was m’n tweede logowijziging 
op lay-out – de eerste grote. Bewegwijzering in gebouwen, naam-
kaartjes, roll-ups… Het is een titanenwerk, we zijn er een jaar later 
nog altijd mee bezig. Maar bon: toen ik in 2007 aan de UHasselt 
begon te werken, kwam ik nog dingen van LUC tegen.

FANTASIERIJKE VRAGEN
Hoeveel aanvragen komen er bij jullie eigenlijk binnen op een 
jaar?
Zo’n 1.151. Het ís druk ja, soms een beetje stressy. Vooral 
herhaaldelijke tekstuele aanpassingen leiden zo nu en dan tot 
wat strak gespannen zenuwen. Want die hebben ook invloed 
op je ontwerp hè. 

WIE IS DAVE BOSMANS?

• Geboren in 1979.
• Woont in Overpelt.
• Studeerde PHL - Beeldende Kunsten.
• Werkt sinds 2007 aan UHasselt.
• In zijn vrije tijd speelt hij met de kinderen, maar maakt hij ook tijd voor verbouwen, lezen, motorrijden én film kijken.

Jij bent creative. Botst dat dan met de ratio van wetenschappers?
Dat valt mee. Er komen weleens fantasierijke vragen binnen. 
Ik herinner me nog dat een prof voor een affiche iets wilde in 
CSI-stijl, met veel bloed. (Lacht) Daar hebben we uiteindelijk iets 
anders van gemaakt. Maar zulke vragen dagen ons uit, dus je 
hoort ons niet klagen.

Is er een ontwerp waarop je het meest trots bent?
De UHasselt-jaarverslagen. Waarom? Je moet dat elk jaar 
heruitvinden, want het concept en de inhoud veranderen steeds 
opnieuw. De uitnodiging voor Dies Natalis of de nieuwjaars-
kaart: idem. Het zijn ontwerpen waarbij je van nul mag begin-
nen, er is geen template.

Zit de inspiratie overal?
Alles kan me inspireren, ja: televisie, film, spelletjes... Ik houd 
m’n ogen en oren goed open. Voor de animatie van een nieuw-
jaarskaart, bijvoorbeeld, heb ik me eens laten inspireren door 
een intro van een James Bond-film. En voor de AUHL heb ik ooit 
een wenskaart ontworpen met blokjes. Daarvoor haalde ik de 
mosterd bij die mooie, houten blokken waarmee mijn kinderen 
spelen... Gelukkig zit ik lang genoeg op de bus om over zulke 
dingen na te denken. ■ 
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GEDENKPLAAT 
GEFUSILLEERDEN

OUDE GEVANGENIS

Geen kunstwerk deze editie, wél een monument dat herinnert 
aan een donker verleden. De gedenkplaat die prijkt op de 
Oude Gevangenis-muur eert de vijf slachtoffers van een bevrij-
dingsactie door het Geheim Leger op 10 juni 1944.

Omdat de Duitse bezetter de leider van de Limburgse Weer-
stand, Tony Lambrechts, en zijn broers niet kon klissen, sloten 
de nazi's hun vader Theo Lambrechts en zus Augusta op. 

Op campussen Diepenbeek en Hasselt staan/hangen tientallen kunstwerken, elk met een eigen 

geschiedenis en symboliek. Nu weet je het! zoomt elke editie in op één kunstwerk.

KUNST OP DE CAMPUS

Op 10 juni 1944 drongen vijf verzetsmensen – onder leiding 
van René Lambrechts – de Gevangenis binnen tijdens de wis-
sel van de wacht. Theo en Augusta werden bevrijd en buiten 
opgevangen. Maar Duitse soldaten bestormden het gebouw 
en konden de vijf verzetsstrijders alsnog in de tang nemen. De 
vijf (René Lambrechts, Gabriel Dupain, George Vanisterdael, 
Charlie D’Hose en Jean Mélot) werden aangehouden en ge-
fusilleerd.
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WEETJES ZONDER GRENZEN

Tien jaar geleden ruilde Šejla Imamović (REC) de Bosnische stad Tuzla in voor het niet-zo-héél-erg-

Nederlandse Maastricht. Gedreven door de wil om haar geboorteland mee te veranderen. Vandaag is 

ze (bijna) doctor in de rechten én doceert ze aan de UHasselt. En haar ambities heeft ze in de tussentijd 

nóóit uit het oog verloren.

“ALS STUDENT
 VOND IK PGO AL
 GEWÉLDIG” 

PHD-STUDENT/DOCENT ŠEJLA IMAMOVIĆ (REC) ‘PENDELT’ 
TUSSEN MAASTRICHT EN UHASSELT

ejla zit op het moment van het gesprek met Nu 
weet je het! in die typische laatste rush vóór 
het afleggen van haar doctoraatsverdediging. 
“Eigenlijk moet er niet zó heel veel meer 
gebeuren. Ik heb er meer dan vier jaar aan 

gewerkt, in deze laatste fase komt het erop aan om je verhaal 
te maken. Om alle hoofdstukken samen te brengen voor het 
proefschrift. Want alles moet kloppen.”

En wat is je verhaal?
Ik schrijf over mensenrechten in de Europese Unie. In m’n 
doctoraat focus ik op de verhouding tussen de nationale hoven 
en de Europese hoven. Dan hebben we het over het Europees 
Hof van Justitie – van de EU – en het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens – van de Raad van Europa. Dat zijn de 
hoogste hoven als het om Europese mensenrechten gaat, maar 
ze staan los van elkaar. Dat leidt weleens tot moeilijkheden. 
Bijvoorbeeld wanneer ze niet hetzelfde zeggen. Best moeilijk 
voor nationale rechters, want die moeten zich schikken naar de 
uitspraak van beide. 

Hoe kom je bij zo’n onderwerp?
In m’n masterproef had ik het er al over. Mensenrechten vind ik 
een ontzettend leuk onderwerp. Vooral dan de grondwettelijke 
kant van de zaak: hoe zijn rechten beschermd, door wie… Mijn 

promotor Monica Claes (Maastricht University) zei me destijds 
dat het onderwerp wel wat verder onderzoek nodig heeft. Mijn 
andere promotor, Petra Foubert, was het daarmee eens. En zo is 
dat doctoraat er dus gekomen. 

INTIEMER
Je bent ook docent aan de faculteit Rechten. Bevalt je dat?
Absoluut. Ik geef les aan laatstejaarsstudenten, voor het vak Law 
and State. Die studenten zijn bijna altijd goed voorbereid, ja – 
wat ik natuurlijk super vind (lacht).

De opleiding is gebouwd op Probleemgestuurd Onderwijs. Is 
zo’n onderwijssysteem eigenlijk makkelijk als docent?
Ja en nee. Veel werk ligt bij de studenten, maar tegelijkertijd moet 
je ervoor zorgen dat ze tijdens de discussies steeds de relevante 
punten aansnijden.

En wat vind jij er als docent zelf zo goéd aan?
Ik heb ook in mijn geboorteland, Bosnië, rechten gestudeerd. Op 
de traditionele manier: ik ging naar hoorcolleges, luisterde naar 
de professoren en legde dan examen af. Eenrichtingsverkeer, 
dus. Toen ik als student naar Maastricht trok, leerde ik het PGO-
systeem kennen. Ik vond het meteen geweldig. Je had plots 
keuzes, je mocht meediscussiëren… Kortom: je had het gevoel 
dat je iets echt léérde. ►

Š
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Je studeerde af in Maastricht en je verdedigt er ook je 
doctoraat. Hoe vaak kom je naar de UHasselt?
In het begin van mijn onderzoek toch drie tot vier keer per week, 
nu is dat ietsje minder. Wat me meteen opviel? (Denkt na) Hasselt 
is… intiemer. In de zin van: hier zit je met de meeste collega’s 
op één verdieping. In Maastricht zitten we verspreid over 
verschillende kantoren. Ik ken de PhD’s uit andere vakgroepen 
vaak helemaal niet. Als ik in Maastricht sprak over m’n onderzoek, 
dan was dat dus met de mensen met wie ik het kantoor deelde. 
Hier, in Hasselt, is er méér interactie. Je praat met iedereen wat, 
vooral tijdens de lunch.

Zijn dat therapeutische sessies?
(Glimlacht) Uiteraard. Maar we praten ook over ons onderzoek, 
over methodologie bijvoorbeeld. In rechtsonderzoek is dat 
ontzettend belangrijk en best moeilijk, want wat moet je doen 
als je doctoreert in de rechten? Je leest literatuur en – zoals ik 
– uitspraken. Je analyseert en je denkt na over hoe je dat gaat 
uitleggen. Praten met andere jonge onderzoekers helpt wel in dat 
hele proces.

OP DE GOEDE WEG
Je woont al tien jaar in Nederland. Waarom ben je destijds 
eigenlijk uit Bosnië weggetrokken?
Als tiener wist ik: ik zou voor altijd in Bosnië blijven. Ik wilde 
goede dingen doen voor mijn land – als advocaat of in de 
politiek. Optimistisch hè. Tijdens m’n rechtenopleiding in Tuzla 
– met de auto zowat een halfuurtje rijden van het dorp waar ik 
opgroeide – raakte ik teleurgesteld. Ik merkte dat het helemaal 

niet goed ging in het land, er was veel corruptie. Het bracht me 
aan het twijfelen. Ik nam me voor om elders te gaan studeren – 
en dan later weer naar Bosnië terug te keren.

Hoe kwam je dan in Maastricht terecht?
Ik kwam een Bosnische Nederlander tegen die daar studeerde. 
Ik heb de universiteit bezocht en met studieadviseurs gesproken. 
Ik besloot om aan University College Maastricht meerdere 
vakken te gaan volgen. Mijn studiebegeleider wees me op een 
duidelijke rode draad in de keuzes die ik maakte: de passie 
voor rechten. Ik moest in Maastricht helemaal opnieuw beginnen, 
vanaf de bachelor. Maar ik vond het niet erg. Ik was zelfs enorm 
enthousiast, want ik had méér tijd gekregen om te studeren én om 
leuke ervaringen op te doen.

Ga je nog veel terug naar Bosnië?
Een keer per jaar, in de zomer. Om familie en vrienden te zien. 
Of er veel veranderd is in al die jaren? Elke keer wanneer ik er 
kom, zie ik de vooruitgang. Het land is nog niet waar het moet 
zijn, maar is wél op de goede weg.

En heb je die drang nog om je land te veranderen?
Ja hoor. Ik heb, mede omdat ik nu zélf lesgeef, ontdekt dat 
onderwijs een uitstekende manier is om verandering te brengen. 
Ik zou misschien ooit naar de faculteit willen teruggaan waar ik 
destijds studeerde – om er te doceren. Begrijp me niet verkeerd: 
ik vind het hier gewéldig, maar ik zou in m’n carrière erg graag 
de connectie met Bosnië willen maken – en bijdragen aan het 
welzijn van m’n land. ■ 
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PROFFEN IN DE VERSUZ

MUSIC FOR LIFESANTÉ 2018!

1 2

3

De opnames van de Universiteit van Vlaanderen in danstempel 
Versuz liggen al een tijdje achter ons, maar je kan de ‘optre-
dens’ van collega’s Natalie Beenaerts, Bert Brône, Tom Brijs, 
Niel Hens, Jean Manca, Geert Molenberghs, Tim Nawrot, 
Piet Pauwels, Martijn Peters, Katelijn Quartier, Annick Timmer-
mans, Kathleen Venderickx en Bernard Vanheusden ook online 
terugkijken. Wedden dat je iets nieuws leert?

www.uhasselt.be/universiteit-van-vlaanderen

Als je dit leest, is UHasselt weer begonnen/bezig aan haar 
jaarlijkse race om de titel van ‘warmste unief van Vlaanderen’. 
Er wordt geknutseld, verkocht, gezongen, gegeten, gewan-
deld, gefietst, gesport… dat het weer een lieve lust is. Voor de 
laatste updates houd je best onze MFL-agenda in de gaten.

www.uhasselt.be/musicforlife

In 2018 wordt de UHasselt 45 jaar, dus dan mag een mens 
het nieuwe werkjaar al eens extra feestelijk inzetten. Voor de 
gelegenheid wijkt de nieuwjaarsreceptie uit naar ‘de fuifbunker’ 
(de nieuwe Fitlink), waar je alvast kan klinken (en voor wie wil: 
swingen) op 365 fantastische dagen.

UHasselt Nieuwjaarsreceptie
Maandag 8 januari 2018, vanaf 16 uur, Fitlink
www.uhasselt.be/nieuwjaarsreceptie

DRIE OP EEN RIJ
DRIE DINGEN OM TE ZIEN/DOEN/KIJKEN/LUISTEREN/…
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DE HOBBY VAN…

“DE MARATHON VAN NEW YORK 
STOND AL LANG

  OP MIJN BUCKET LIST”

FILIP REYNS (CID) LOOPT DE WERELD ROND

Maar liefst twintig (!) marathons heeft Filip Reyns (operationeel manager bij CID) op zijn palmares 

staan. En niet de minste: Rotterdam, Eindhoven, Keulen, New York… Die laatste liep hij ten voordele 

van Mediclowns – goed voor een bedrag van meer dan 5.300 euro, inclusief gulle gift van het 

UHasselt-bestuur en de collega’s.
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Is lopen jouw verslaving?
Zeker. Als ik door een blessure een paar dagen niet kan lopen, 
dan zit ik op hete kolen. Mijn loopcarrière startte in 1989, hier aan 
de universiteit bij loopclub De Campfooters. (Lacht) Zij waren nog 
méér gedreven dan ik. Ik werd dan ook meegezogen en deed al 
snel mee aan wedstrijden.

Eerlijk: wordt het nooit saai?
Absoluut niet. Het is ontspanning voor mij. Ik weet het: dat klinkt 
voor sommige mensen vreemd. Velen zien het als een hele opgave 
en denken aan niets anders dan hoe lang ze nog moeten lopen. 
Maar als ik ga lopen, ben ik niet meer met tijd bezig. Ik luister naar 
muziek en kijk naar de omgeving. Lopen geeft een gevoel van 
vrijheid. Je hebt geen zorgen.

MEDICLOWNS
Je liep al twintig marathons. Hoeveel voorbereiding vergt zo’n 
wedstrijd eigenlijk? 
Je loopt natuurlijk niet van de eerste keer een marathon. Kan ge-
woon niet. Het is maar liefst 42 kilometer en 195 meter – om 
precies te zijn. Je moet dus gaan opbouwen: eerst vijf, dan tien 
kilometer, daarna een halve marathon… Dan spreek je over jaren 
van voorbereiden.

Je recentste, in New York, was een specialleke…
Qua beleving en emoties kan geen énkele marathon tippen aan 
die in New York. Hij stond al lang op mijn bucket list én ik wou 
hem lopen rond mijn vijftigste verjaardag. Ik zag een oproep van 
Hans Van Alphen, ex-tienkamper. Hij zocht lopers die de New 
York-marathon wilden lopen voor Mediclowns. Zij gaan op be-
zoek bij zieke kinderen in het ziekenhuis, laten hen hun zorgen 
eventjes vergeten. Een mooi, goed doel dus. Ik trommelde mijn 
loopmakker Jan op, was na een infoavond meteen verkocht en 
schreef me in.

Moest je je laten sponsoren voor Mediclowns?
Elke loper moest minimum 3.000 euro inzamelen. Ik heb een op-
roep gedaan en veel steun gekregen. (Trots) Ik heb 5.332 euro 
opgehaald, waarvan 2.179 euro vanwege het UHasselt-bestuur 
en de collega’s. De marathon bracht trouwens in totaal 60.142 
euro op voor Mediclowns.

Hoe heb je die marathon zelf beleefd?
Het was… ongelofelijk. Je bent daar met een groep van 80 men-
sen die allemaal voor Mediclowns lopen. Velen hadden nog nooit 
een marathon gelopen. Die kwamen dan naar mij met vragen. Ik 
heb erg genoten van de marathon. Vroeger was tijd mijn enige 
doel – snel lopen, dus. Maar dan zag ik niets van de omgeving. In 
New York stonden miljoenen supporters langs het parcours, ik heb 
wel honderden kinderhandjes geschud… Dat is geweldig. Mijn 
finishtijd? Drie uur, 49 minuten en 16 seconden. Niet zó goed, 
maar dat deert niet. Het kan niet op tegen de ervaring.

MESSENGER
Voor welke wedstrijden gaan de loopschoenen nog aan?
Ik heb nog altijd contact met mijn medelopers van New York. We 
hebben een Messenger-groep waarin we al beslist hebben om 
ons in te schrijven voor de marathon van Berlijn. Dit is één van de 
Big Six – naast New York, Tokio, Londen, Chicago en Boston. 
(Lacht) En als we dan toch al twee van de zes marathons op het 
palmares hebben staan, dan kunnen we even goed voor de volle 
zes gaan, toch? ■

“Lopen is 
ontspanning 

voor mij. Ik weet 
het: dat klinkt 

vreemd.”
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ONTWERPEN MET 
HART EN ZIEL

JASMIEN HERSSENS (ARK) COÖRDINEERT DESIGN FOR ALL EUROPE

Voor het eerst mag de UHasselt het 

Europese academische netwerk 

voor EIDD Design For All Europe 

coördineren. Jasmien Herssens 

(ARK) sleepte daarvoor FWO-

financiering in de wacht. Maar wat 

gaat dat internationaal platform 

doén? En vooral: wáárom?

Jasmien Herssens is zo’n onderzoeker die 
haar hele hart en ziel in haar werk legt. Dat 
wordt al meteen duidelijk aan het begin van 
ons gesprek, in de docentenkamer van de 
faculteit Architectuur en kunst. Nog vóór het 
bandje goed en wel aanstaat, begint ze 
honderduit te vertellen over het Design For 
All-project. “Bij het platform zijn onderzoe-
kers, ontwerpers en overheden uit 27 Europe-
se landen betrokken. En allemaal denken we, 
samen, na over design dat onze levenskwa-
liteit kan verbeteren. Dit verhaal beperkt zich 
overigens niet tot architectuur, het gaat hier 

ook om producten, diensten, stedenbouw en 
zelfs wetenschappelijke instrumenten…”

Daarmee ruimt ze al meteen een eerste mis-
verstand uit de weg. Design For All (of Univer-
sal Design) is niét: ontwerpen voor specifieke 
doelgroepen – denk: ribbeltegels voor blin-
den of speciale voorzieningen aan trappen 
voor andersvaliden. “Bij inclusief design gaat 
het erom dat je ontwerpt voor een diversiteit 
aan gebruikers. Het streefdoel is design dat 
elegant en niet-stigmatiserend is. Een voor-
beeld? Een keukenwerkblad waaraan je kunt 
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WIST JE DIT OOK’

zítten (foto boven blz.44). Handig voor álle 
leeftijden en voor mensen met én zonder be-
perkingen…”, legt Jasmien uit.  

In die all zit dus meteen dé relevantie van het 
project. “Onze samenleving is een mozaïek 
van mensen: jong en oud, uit verschillende 
culturen, met ergonomische en cognitieve ver-
schillen… Als ontwerper moet je daar reke-
ning mee houden. Je merkt: eigenlijk is dit een 
heel sociaal geëngageerd, heel maatschap-
pijgericht project.”

KLEUREN EN SMAAKJES
Aan plannen hebben de partners alvast geen 
gebrek. Jasmien: “Eigenlijk laat dit project 
ons toe om op een structurele manier samen 
te werken. We kennen elkaar al veel langer, 
praten al jaren met elkaar en wisselen al ja-
ren kennis uit. Maar dat gebeurde tot nog toe 
op vrijwillige basis. Nu hebben we een mo-
tor om sneller informatie samen te brengen. 
Via het platform kunnen we beter van elkaar 
leren, op elkaar inspelen en nadenken over 
hoe je bijvoorbeeld het principe van Design 
for All sterker kunt integreren in de ontwerpop-
leidingen. We gaan onder meer een website 
maken, een database aanleggen en al het 

onderzoek dat in die 27 landen rond inclusief 
design gebeurt, samenbrengen.” En intussen 
worden de voelsprieten uitgestoken tot in Aus-
tralië toe.

Dit lijkt allemaal misschien voor de hand 
liggend, maar vergis je niet: het is ook een 
gedurfd project, zegt ze. “Momenteel is heel 
veel onderzoek niet beschikbaar voor gewo-
ne gebruikers. Ons streven is om die toegang 
te vergroten. Als je bezig bent rond toegan-
kelijkheid voor iedereen, dan moet je als on-
derzoeker zélf het goede voorbeeld geven 
– in dit geval is dat dus: inclusie van artikels 
en output. We zijn met een grotere acade-
mische uitgever aan het onderhandelen over 
een open-sourcesysteem. Da’s eigenlijk afwij-
ken van het normale pad, want we gaan iets 
opzetten dat niet zo bekend of erkend is door 
de academische wereld. Zelf vind ik dat ook 
best spannend, ja.”

Dat ze als coördinator zal moeten schippe-
ren tussen al die landen, is in haar ogen dan 
weer geen onoverkomelijk punt. “Pas op: dat 
wordt een hele uitdaging”, lacht ze. “Het 
vereist diplomatie, want iedereen heeft een 
andere manier van werken… Als je in zo’n 

internationaal netwerk zit, is het bovendien 
niet evident om die fysieke afstand te over-
bruggen. Als je elkaar op regelmatige basis 
ontmoet – in dezelfde tijdszones – dan kom 
je soms sneller tot resultaten. Maar moeilijk 
vind ik die fysieke afstand eigenlijk niet. Het 
is eerder een extra uitdaging.” En wat met het 
feit dat smaken qua design van land tot land 
verschillen? Jasmien: “Dat mág ook. Want 
het gaat hier niet over kleuren of smaakjes. 
Het gaat om de onderliggende ontwerp- 
methoden.”

IDEALISTISCH
Waar ligt de ambitie met Design For All Euro-
pe nu exact? Jasmien Herssens moet niet lang 
nadenken. “Het zou mooi zijn indien we als 
organisatie méér bekendheid krijgen. Indien 
ontwerpers, onderzoekers, docenten, onder-
nemers, beleidsmensen én gebruikers weten 
wie we zijn en wat we doen. Want dan zul-
len ze ook sneller de weg naar ons vinden 
– en kunnen wíj hen misschien inspireren en 
helpen, over de grenzen heen.

En dan komen we weer terug bij het begin: 
haar hart en ziel. “Ik ben sowieso nogal ide-
alistisch ingesteld: ik droom van een ►  
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samenleving met meer gelijkheid. En dus 
heb ik een grote liefde voor dit onderwerp. 
Ik weet nog hoe een wereld voor me open-
ging toen ik ging solliciteren bij het toen nog 
PHL-departement Architectuur. Toén pas ont-
dekte ik dat er óók onderzoek werd gedaan 
naar inclusief design. Het voelde aan als dat 
puzzelstuk waarnaar ik op zoek was tijdens 
mijn werk als architecte.”

Al heeft een voorval uit haar jeugd vast ook 
iets te maken met haar passie, vertelt Jasmien. 
“Toen ik acht jaar was, ben ik een half jaar 
blind geweest – een ongeluk met de kat, 
waardoor mijn ogen om medische redenen 
tijdelijk afgedekt moesten worden. Toen ik 
hier kwam solliciteren, moest ik terugdenken 
aan die periode – aan dat leven in een we-
reld zonder dat je kunt zién. In mijn doctoraat 
werkte ik samen met mensen die blind zijn 
– experten in multisensoriële beleving. Met 
hun talent heb ik onderzoek gedaan naar 
niet-visuele parameters in de architectuur die 
bijdragen tot een multisensoriële omgeving. 
M’n focus lag op de tastzin.”

MISSIE
Architectuur is een zeer visuele discipline, 
realiseerde Jasmien zich toen al. “Fysieke 
omgevingen worden vaak ontworpen op een 
laptop of tekentakel. Maar wij beleven onze 
omgeving met álle zintuigen. Ik beschouw 
mensen die blind zijn dus niet als een doel-
groep, maar als experten die ons – ontwer-
pers – iets kunnen leren over architectuur. 
(Lacht) Met m’n ogen is het gelukkig goed 
gekomen, maar ik heb van dat inclusief ont-
werpen wél m’n missie gemaakt.” ■

“Ook mensen 
die blind zijn, 
kunnen ons iets 

leren over 
architectuur.”



45

#UHasselt

#UHasselt 
Een overzicht van de populairste posts op onze sociale-mediakanalen.

Volg nóg meer UHasselt-nieuws via:

facebook.com/uhasselt

twitter.com/uhasselt

www.uhasselt.be

instagram.com/universiteithasselt

linkedin.com: Universiteit Hasselt (universiteitspagina)

youtube.com/universiteithasselt
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Column

OMZIEN IN VERWONDERING
In het voorjaar voorspelden we op deze pagina’s 
de triomfantelijke inname van het Begijnhof door de 
UHasselt-troepen, aangevoerd door de rector himself. 
Deze Blitzkrieg paste in een bredere strategie om de 
hele stad Hasselt te veroveren. Ondanks alle valselijke 
aantijgingen wogen hierin geenszins persoonlijke 
belangen en ambities door (wat bevreemdend is in 
deze tijden van politiek grensoverschrijdend gedrag). 
Wel, moeten we toegeven, was enig marketeergedrag 
niet vreemd aan deze operatie. Voortaan zou wie 
‘Hasselt’ invoert in Google meteen op de website van 
onze universiteit terechtkomen. Waardoor de realisatie 
van het door de rector geniaal bedachte ‘10-10-10-
plan’ (in 10 jaar naar 10 nieuwe opleiding en 10.000 
studenten) alweer een stap dichterbij komt. 

Zoals helaas wel eens vaker voorkwam op diezelfde 
pagina’s, zaten we er met onze voorspelling mijlenver 
naast. De strijd om het Begijnhof resulteerde in een 
stellingenoorlog waartegenover de Slag om Stalingrad 
niets meer om het lijf had dan wat ruw knikkeren in 
een zandbak. Een van de meest markante Duitse 
sabeldragers aan dat front was Generalfeldmarschall 
Fritz Erich Georg Eduard von Manstein (geboren als 
Erich von Lewinski). Hij stierf in 1973, het jaar waarin 
onze universiteit boven de doopvont werd gehouden. 
Te vroeg dus, hij had onze founding fathers kunnen 
waarschuwen voor de valstrikken inherent verbonden 
aan Barbarossa-avonturen. 

Maar 1973 was dan ook een absoluut rampjaar – en 
niet alleen omdat Luis Ocaña de zegereeksen van Eddy 
Merckx in de Tour onderbrak. De necrologie van dat 
jaar alleen al is veelzeggend met namen als Albert 
Einstein, Salvador Allende, Pablo Neruda, Abebe Bikila 
(de Ethiopische marathonloper op de blote voeten) en 
last but not least Pablo Picasso. Maar ook in datzelfde 
1973 deed de Yom Kipoeroorlog onze portefeuilles, na 

de afkondiging van de olieboycot, naar adem happen.  
De toenmalige legendarische OPEC-baas, sjeik Ahmed 
Yamani, kondigde toen al het einde aan van fossiele 
brandstoffen als de dominantste energiebronnen en 
niet – zoals tot pakweg tien jaar geleden gemeengoed 
was – als gevolg van dreigende schaarste. Olie bevat 
te veel eigenschappen om het enkel als brandstof te 
gebruiken, zo luidde het. Dus beter reserveren voor 
andere toepassingen. Wel zonde dat zijn gevleugelde 
The Stone Age didn't end because we ran out of stones 
allicht bij wat intellectuelen en groene jongens en meisjes 
bleef hangen, maar niet doordrong tot in de hoogste 
regionen van de decision makers. De geschiedenis gaf 
Yamani gelijk: het zijn niet langer onze portefeuilles die 
door de morbide olieconsumptie naar zuurstof happen, 
maar wel onze longen die snakken naar stofloze lucht. 

Onze universiteit zag het levenslicht in datzelfde 
vermaledijde 1973. Niet weinigen voorspelden het 
toenmalige LUC toen enkel een bucolisch bestaan. En 
toch was die creatie wellicht het grootste lichtpunt van 
dat jaar. We beschikken nu over de knapste bollebozen 
die de creatie van fijnstof en effecten daarvan op 
onze gezondheid onderzoeken. Anderen zoeken 
naar nieuwe energiebronnen om ons te verwarmen, 
verlichten en verplaatsen. Uitdagingen waarvan men 
amper het bestaan vermoedde vóór 1973, maar 
waaronder de samenleving vandaag diep kreunt. 
Onze onderzoekers namen ze wel op. Daarom waren 
onze stichters profetisch. Moge de UHasselt ook in en 
lang na jubileumjaar 2018 die rol blijven opnemen, 
verdiepen en verbreden.

Gelukkig nieuwjaar. 

P.O. Werpoint

50
Het aantal acties dat collega’s en studenten 
op touw hebben gezet/zullen zetten voor 
Music For Life. Meer dan 50 acties, dat zijn 
meer dan 50 manieren om van de UHasselt 
voor het derde jaar op rij de ‘warmste unief 
van Vlaanderen’ te maken. Hoeveel dat al-
lemaal opgebracht heeft, ontdekken jullie 
nog…

HET CIJFER



Wanneer was de eerste werkdag van 
Danny Smets aan UHasselt/LUC?

DE PRIJSVRAAG

Doe mee aan onze prijsvraag en maak kans op een leuk UHasselt-gadget. Winnen was nog nooit zo 

gemakkelijk, want het juiste antwoord vind je ergens in deze editie… Succes!

Mail je antwoord vóór 15 februari naar nieuws@uhasselt.be. Een onschuldige hand beslist over de uiteindelijke 
winnaar! Die krijgt een fles overheerlijke Hasselt-gin (ideaal om de koude dagen mee door te komen).

Sanne Potargent was 15 toen ze vegetariër werd. Janka Vanschoenwinkel (Milieueconomie) was één van de vele 
collega’s met het juiste antwoord en kreeg de waardebon (50 euro) van Cultuurcentrum Hasselt mee naar huis.



JUBILEUM MET 
PAARS RANDJE
Het CMK vierde zijn 20-jarig jubileum in stijl. Op 24 november reikte 
het onderzoeksinstituut een eredoctoraat uit aan Jos Delbeke, direc-
teur-generaal Klimaatactie binnen de Europese Commissie. “Wij eren 
dr. Delbeke omwille van zijn krachtig persoonlijk en professioneel en-
gagement in de strijd tegen klimaatopwarming”, aldus promotoren 
prof. dr. Jaco Vangronsveld (directeur CMK) en prof. dr. Bernard Van-
heusden (Rechten). De ceremonie vond plaats in de Academie Maas-
mechelen, op wandelafstand van de Ecotron Hasselt University en het 
Field Research Centre.

IN EEN TOGA


