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 Bloed
    broeders

De zeventiende editie van 

Leuven Bloedserieus, de 

bloedinzamelactie van Medica 

en LBK, was een ongezien 

succes. Voor het eerst werd 

de kaap van de tweeduizend 

bloedgevers gehaald: 

ondanks het slechte weer 

kwamen 2.631 studenten 

zich aanbieden op één van 

de drie locaties. Peter van de 

actie was dit jaar Klaas Delrue, 

zanger van Yevgueni, maar 

ook burgervader Tobback en 

studentenvader Vervenne 

stroopten de mouwen op. 

(© Rob Stevens)

Jonge onderzoekers in de prijzen

“Insectengemeenschappen
eerder politiestaat dan democratie”

T
om Wenseleers van het Labo-
ratorium voor Entomologie 
(Afdeling Ecologie en Systema-
tiek der Dieren) promoveerde 

in 2001 tot doctor in de biologie op een 
proefschrift over de Wolbachia-bacterie. 
Die is aanwezig in het reproductieve sy-
steem van de helft van alle mierensoor-
ten. Hij vond het bewijs dat de bacterie 
vooral mannelijke nakomelingen doodt. 
In de wijfjes houdt ze zich gedeisd zodat 
ze zich kan voortplanten naar volgende 
generaties: mannetjes zijn evolutionair 
een doodlopend straatje. De mens is 
slim genoeg om zijn voordeel te doen 
met dit inzicht: op dit ogenblik wordt 
de Wolbachia-bacterie gebruikt bij de 
bestrijding van schadelijke insecten via 
genetische modificatie van gastheren.

Klassenstrijd
Al tijdens zijn doctoraat ontdekte 
Wenseleers dat er in insectenkolonies 
een soort klassenstrijd woedt. Vroeger 
dachten onderzoekers dat het sociale 
gedrag van mieren, bijen en wespen be-
rust op de nauwe familiebanden in de 

Schotelden uw leraren u ook mieren- en bijenkolonies voor als 
modellen voor sociaal gedrag? De werksters die nijver rond-

scharrelen en een bedje van rozenbladeren spreiden voor de ko-
ningin? Niks van aan, zeggen recente biologische studies. “Het 
altruïsme van sociale insecten is pure schijn. Sociale controle 
houdt hun sociale gedrag in stand. Insectengemeenschappen 

hebben meer weg van een politiestaat dan van een democratie”, 
stelde onderzoeker Tom Wenseleers vast. De Onderzoeksraad 
beloont zijn werk met haar Prijs voor Exacte Wetenschappen. 
De prijzen Humane Wetenschappen en Biomedische Weten-
schappen gaan naar onderzoek rond respectievelijk motiva-
tiepsychologie en leverziektes. De Prijs van de Academische 
Stichting Leuven gaat naar een doctoraatsverhandeling over 

partnerkeuze in de negentiende eeuw.

Jaak Poot

kolonies: werksters zorgen ervoor dat 
een beperkt aantal familieleden goed 
te eten krijgt zodat de genetische ken-
merken van de familie op die manier 
voortleven. Maar tijdens zijn onderzoek 
begon Wenseleers te vermoeden dat so-

ciale controle dit gedrag stuurt, eerder 
dan altruïsme.

Na zijn doctoraat vertrok hij voor drie 
jaar naar de universiteit van Sheffield 
en deed hij veldonderzoek in Mexico en 
Brazilië. Daarna werkte hij tien maan-

den aan het prestigieuze Wissenschafts-
kolleg in Berlijn. Tijdens een expeditie in 
Brazilië ontdekte hij dat de afwezigheid 
van sociale controle bij de inheemse an-
gelloze bijen soms leidt tot totale anar-
chie. Eén larve op vijf probeert koningin 
te worden. Bij de honingbij — met strikte 
sociale controle — laten de werksters 
slechts één op de tienduizend larven op-
groeien tot koningin. Tijdens het bestu-
deren van bos- en rode wespen merkte 
Wenseleers dat werksters de wetten van 
de kolonie op een andere manier over-
treden: ze leggen zelf eieren. Zonder 
resultaat, want de koningin of een van 
haar speciale ‘politiewerksters’ peuzelt 
die eieren meteen op.
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Prijs Onderzoeksraad voor biomedische wetenschappen

Muizenlever
krijgt menselijke trekjes

De lever is een gevoelig orgaan dat aan allerlei ziektes bloot staat. Onderzoek naar het ontstaan 
en de ontwikkeling daarvan gebeurt veelal via dierproeven. Onderzoeker Louis Libbrecht (Afde-
ling Morfologie en Moleculaire Pathologie) zorgde voor een fundamentele doorbraak omdat hij 
muizenlevers hielp ‘vermenselijken’. 

Jaak Poot

L
ibbrecht transplanteerde men-
selijke levercellen in transgene 
muizen en toonde aan dat de 
menselijke cellen een groot deel 

van het leverweefsel overnamen. Tests op 
zulke ‘bijna menselijke’ levers geven na-
tuurlijk betrouwbaarder resultaten, met 
dubbele besparing: minder investerin-
gen en minder proefdieren. Onder meer 
voor dit onderzoek kreeg Libbrecht de 
prijs voor biomedische wetenschappen. 
Hij verwierf er ook een internationale 
reputatie mee. Onder meer het toonaan-
gevende National Institutes of Health (NIH) 
in Washington is nu klant aan huis bij 
het labo van de Afdeling Morfologie en 
Moleculaire Pathologie.

Er zijn veel varianten van leverziek-
ten, sommige met hoge sterftecijfers, 
zoals chronische virale hepatitis C 
en leverkanker. Onderzoek naar het 
ontstaan en de ontwikkeling verloopt 
moeilijk omdat de patiënten vaak tege-
lijk aan andere ziektes lijden en omdat 
er ethische en wettelijke vragen rijzen 
bij het gebruik van menselijk weefsel. 

Daarom gebruiken onderzoekers 
knaagdieren: die planten zich gemak-
kelijk voort en het ziekteproces verloopt 
sneller. De diermodellen moeten zo 
nauwkeurig mogelijke voorspellingen 
geven over wat bij een mens gebeurt. 
Libbrecht doctoreerde in 2002 als arts 
op een studie over leverziekten en -tu-
moren. “Ik had het geluk dat de Univer-
sitaire Ziekenhuizen over een bijzonder 
goed gedocumenteerd weefselarchief 
beschikken. Daardoor is ons laborato-
rium een van de weinige op de wereld 
dat de fenotypes van leverziekten bij 
dier en mens kan vergelijken.”

Supermodellen
Libbrecht startte met onderzoek naar 
erythropoëtische protoporfyrie, een 
erfelijke stofwisselingsziekte die zich 
meestal uit door huidletsels. Bij twintig 
procent van de patiënten veroorzaakt 
ze ook levensbedreigende leverziekten. 
Hij vergeleek het leverweefselpatroon 
van zieke patiënten bij levertransplan-
taties met dat van een groep muizen: 
“Ik ontdekte belangrijke gelijkenissen. 
Dat bewijst dat deze muizen een goed 
model vormen om deze ziekte en ge-
neesmiddelen ertegen te bestuderen. 
En daar gaat het om. Onderzoek kost 
handenvol geld. Als wij vooraf kunnen 
zeggen dat onderzoek en ‘in vivo’-testen 
met een bepaald soort muizen meer ga-
rantie geven op relevante en bruikbare 
resultaten in de mens, dan bewijzen we 
de wetenschap een enorme dienst.”

Die kansen vergroten nog gevoelig 
bij muizenlevers met menselijke trek-
jes, zoals Libbrecht ze hielp maken. 
“Die muizen zijn natuurlijk nog geen 
perfecte afspiegeling van wat er in een 
mensenlever gebeurt, maar toch kun 
je dit een ‘supermodel’ noemen. Wij 
gebruikten ze al voor verdere studies 
rond virale hepatitis. Heel nieuw in 
mijn onderzoek is ook de genexpressie-
vergelijking van menselijke en dierlijke 
profielen in tumoren. Wij hopen dat dit 
zal leiden tot belangrijke informatie 
over de tumorgroei bij patiënten.”

Hoger honderdtal
De Morgen, 2.11.2006

—

Momenteel zijn er in ons land, op een 
totale bevolking van 10.511.382 inwo-
ners, 1.298 honderdjarigen. Dat zijn er 
51 meer dan vorig jaar. Het toenemen-
de aantal 100-plussers is een trend, be-
vestigt professor-geriater Jean-Pierre 
Baeyens. “In 1947 hadden we in heel 
België slechts zeven honderdjarigen. 
Dit jaar zijn dat er bijna 1.300. Het is 
een curve die exponentieel toeneemt. 
In de westerse wereld winnen we elk 
jaar gemiddeld drie maanden, dat is 
al veertig jaar zo.” (…)
Een recept voor een eeuw lang leven 
heeft Baeyens niet: “Het is bewezen 
dat kleine hoeveelheden alcohol, dat 
wil zeggen 1 à 2 consumpties per 24 
uur helpen, daarnaast leiden veel be-
wegen en een positieve ingesteldheid 
tot een hogere levensverwachting. 
Chagrijnige mensen leven veel min-
der lang. Het is een constante bij men-
sen die meer dan honderd jaar wor-
den: dat ze van elke situatie het beste 
maken en niet te veel piekeren.”

Machoslaap
Trends, 9.11.2006

—

Psychiater Bart Leroy, verbonden aan 
het universitair centrum Sint Jozef 
in Kortenberg, verricht al zestien jaar 
onderzoek naar verstoord slaapgedrag 
en krijgt in zijn praktijk geregeld uit-
getelde managers over de vloer. “Ze 
proberen rond te komen met gemid-
deld vier uur, wat eigenlijk te weinig 
is. Je zou zelfs kunnen spreken van 
een soort competitiegevoel. Net zoals 
bij seks wordt er opschepperig gedaan 
over de prestaties. Het is wellicht een 
manier om zich te profileren. (…) Bij 
de meeste managers wreekt het slaap-
tekort zich onvermijdelijk. Ze tasten 
in hun reserves en betalen de prijs 
achteraf. Een te korte nacht jaagt de 
bloeddruk omhoog en verhoogt het 
risico op cardiovasculaire aandoe-
ningen. Ook het groeihormoon, dat 
ervoor zorgt dat onze weefsels zich 
herstellen, wordt aangetast. De sui-
kercurve van iemand die een nacht 
niet slaapt, komt op het niveau van 
iemand van vijftig à zestig jaar die 
prediabetes heeft. De productie van 
dehydroepiandrosterone (DHEA), een 
hormoon dat onder meer de stem-
ming, het immuunsysteem en het libi-
do regelt, en die van testosteron bij de 
mannen, neemt af. Wie dus denkt dat 
weinig slapen macho is, zit ernaast.”

Schoolplichten
De Morgen, 20.11.2006

—

Sinds ruim een jaar is professor Smets 
Vlaams Bouwmeester. Het is zijn taak 
erover te waken dat de overheid een 
voorbeeldige bouwheer is, ook op het 
vlak van scholenbouw. “De school 
is niet meer enkel een onderwijsin-
stelling. Na de Tweede Wereldoorlog 
stond de overdracht van kennis cen-
traal. Vandaag moet de school heel 
uiteenlopende opdrachten vervullen. 
Je kunt niet langer één standaardty-
pe overal inplanten.” (…)
“Onze bevolkingssamenstelling evolu-
eert steeds meer naar een melting pot. 
In zo’n situatie zijn scholen levensbe-
langrijk. De school is voorbestemd om 
in de toekomst dé symbolische plek 
van ontmoeting en vereniging te zijn 
die kerken of theaters ooit waren. De 
tendens naar gesegregeerde scholen 
is daarom kwalijk. Die maatschappe-
lijke discussie moet beslecht worden 
om de kwaliteit van het leerproject te 
handhaven.”

Reputatie
“Mijn onderzoek leverde niet alleen be-
langrijke data, maar het is ook een op-
steker voor de internationale reputatie 
van ons laboratorium. We werken sa-

men met het Labo Vaccinologie van de 
Universiteit Gent en met de UCL, maar 
ook met universiteiten in Amsterdam 
en de VS, onder meer met professor 

Thorgeirsson aan het vermaarde NIH.”
Op de vraag welke factoren zijn suc-

ces verklaren, antwoordt Libbrecht 
snel en duidelijk: “Motivatie en passie. 
Je moet gebeten zijn door je onder-
werp. Dat is minstens even belangrijk 
als intelligentie. Ik neem mijn werk 
mee naar huis. Ik blijf daar ’s avonds 
en in het weekend op doordenken. En 
dan komen vaak de creatiefste ideeën 
boven.” 

De uitreiking van de prijzen vindt plaats 
op 8 december om 17u30 in de Univer-
siteitshal. Interesse? Mail naar ann.
vandervoorde@doc.kuleuven.be
De prijswinnaars  stellen hun onderzoek 
voor op 7 december, auditorium Huis Betle-
hem,  14u-17u.
Voor programma en inschrijvingen:
http://www.kuleuven.be/onderzoek/
onderzoeksprijzen

vervolg pagina 1
Insectengemeenschappen eerder
politiestaat dan democratie

Ook bij de faraomieren blijkt altruïsme gecamoufleerd egoïsme te zijn: zich 
conformeren om problemen te vermijden.  (© Tom Wenseleers)

“Tests op zulke
‘bijna menselijke’ levers 

geven natuurlijk
betrouwbaarder

resultaten, met dubbele 
besparing: minder in-
vesteringen en minder 

proefdieren.”

Buigen of barsten
Hoe effectiever de politiecontrole, hoe 
minder opstandig werksters zijn en 
hoe minder ‘onwettige’ eieren ze leg-
gen. Altruïsme blijkt dus gewoon ge-
camoufleerd egoïsme te zijn: zich con-
formeren om problemen te vermijden. 
Buigen of barsten. “Insectengemeen-
schappen hebben meer weg van een 
politiestaat dan van een democratie,” 
besluit Wenseleers. Internationaal 
erkent men dit inzicht als een grote 
doorbraak.

Wenseleers zet zijn onderzoek verder 
en wil focussen op mogelijke geneti-
sche factoren. Bepalen die waarom de 
ene larve meer te eten krijgt dan de 

andere? Hij wil ook samenwerken met 
collega Siegfried De Witte van de On-
derzoeksgroep Marketing bij Economie. 
Die werkt met speltheoretische model-
len om zo meer inzicht te krijgen in het 
sociale gedrag van de mens: is die mis-
schien toch altruïstisch? 

Wenseleers is aangenaam verrast 
door de prijs voor zijn onderzoek: 
“Vooral omdat nu voor het eerst een bi-
oloog bekroond wordt voor fundamen-
teel onderzoek. Meestal gaat dit soort 
prijzen naar toegepast onderzoek. Het 
geld komt alvast goed van pas voor mijn 
veldexpeditie naar Brazilië in februari. 
Want dat zijn activiteiten waar je moei-
lijk financiering voor vindt.”
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Prijs Academische Stichting Leuven voor 
humane wetenschappen

De parameters van 
de partnerkeuze

“Zo’n prijs winnen geeft je een beetje een tombolagevoel. Je 
dient een dossier in om mee te dingen en tegen de tijd van de 
beslissing ben je dat al haast vergeten. Als je dan hoort dat je 
laureaat bent, is dat een topverrassing. De hoofdprijs! Wauw!” 
Voor socioloog Bart Van de Putte is de prijs een bekroning van 
zijn doctoraatsverhandeling: Partnerkeuze in de 19de eeuw. Klasse, 
romantiek, geografische afkomst en de vorming van sociale groepen op 
de huwelijksmarkt.

Ines Minten

“E
en klassieke stelling in de 
sociologie gaat ervan uit dat 
samenlevingen fundamen-
teel veranderen als ze mo-

dern worden. Die stelling had al veel 
kritiek gekregen, maar niemand had 
ze fundamenteel onderzocht. Ik heb ze 
vertaald naar onderzoek over partner-
keuze. Het huwelijk is een cruciale stap 
in een mensenleven en daarom zijn 
gegevens daarover erg bruikbaar om sa-
menlevingen te onderzoeken. Ik heb de 
bekende kenmerken van trouwers in de 
loop van de negentiende eeuw vergele-
ken en heb bekeken of ze evolueerden.” 

Bart Van de Putte vond inderdaad de 
evolutie die hij zocht, maar stelde vast 
dat enige nuancering op zijn plaats was. 
“Laat in de negentiende eeuw vind je 
inderdaad een grotere openheid terug. 
Mensen trouwen minder strikt binnen 
hun eigen sociale klasse. Toch blijft de 
tegenstelling tussen arbeidersklasse en 
middenklasse bestaan. Ze wordt zelfs 
groter. Wat wel verandert, is dat de 
interne grenzen binnen de lagere klas-
sen zelf vervagen. De dochter van een 
geschoolde arbeider zal probleemloos 
kunnen trouwen met de zoon van een 
ongeschoolde arbeider, bijvoorbeeld.”

Op het moment dat de arbeiders-
klasse een homogenere groep wordt, 
gaan de hogere klassen er zich ook dui-
delijker van distantiëren. “Dat merk je 
bijvoorbeeld aan de keuze van voorna-
men. Ik stelde vast dat het rond 1890 
voor mensen uit de middenklasse en de 
elite in Gent erg hip werd om hun kind 
een Franse voornaam te geven.” Ook 
de grenzen tussen platteland en stad 
bleven bestaan. Mensen uit de stad ble-
ven trouwen met mensen uit de stad. 
“Zo zie je dat de premoderne gesloten-
heid plaats heeft gemaakt voor nieuwe 
vormen van geslotenheid. De complete 
openheid van de moderniteit blijkt fic-
tie.”

Toch uit liefde
Een tot de verbeelding sprekende these 
uit het onderzoek is dat mensen in de 
loop van de negentiende eeuw meer 
en meer om romantische redenen voor 
elkaar zijn beginnen te kiezen, veeleer 
dan uit louter economische perspectie-
ven. “We leiden dat uit verschillende 
dingen af”, legt Van de Putte uit. “Eén 
ervan is dat partners meer dezelfde 
leeftijd kregen. In patriarchale samen-
levingen zie je vaak dat de man een 
stuk ouder is dan de vrouw. Egalitaire 
relaties, die gebaseerd zijn op liefde en 
vriendschap, zijn doorgaans leeftijds-
homogeen. Die evolutie wordt erg dui-
delijk op het eind van de negentiende 
eeuw.” 

Met dergelijk onderzoek, dat dicht 
bij de belevingswereld van de mensen 
ligt, is succes natuurlijk gegarandeerd. 
Iedereen is nieuwsgierig naar hoe zijn 

of haar eigen relatie sociologisch wordt 
beoordeeld. “Op internationale confe-
renties kun je altijd op een heleboel ge-
interesseerde vragen rekenen. En men-
sen spreken me er gemakkelijk over 
aan: ‘Mijn man is een aantal jaar ouder 
dan ik, maar wij zijn wel getrouwd uit 
liefde, hoor’, komen ze me dan verzeke-
ren. Best grappig.”

Onderzoek op reis
Op dit moment zet Bart Van de Putte 
zijn onderzoek voort aan de Universi-
teit Gent, waar hij ondertussen als do-
cent is aangesteld. “Mijn proefschrift 
concentreerde zich op Leuven, Gent en 
Aalst. Nu vergelijk ik die bevindingen 
met gegevens uit Waalse en Engelse ste-
den. En ik merk tot nu toe dat ze doorge-

“Motivatiepsychologie kun je 
op alle domeinen toepas-
sen”, legt Vansteenkiste uit. 

“Op het werk, in de klas, om afval te sor-
teren, bij de opvoeding van je kinderen 
— overal hebben mensen motivatie no-
dig om dingen te doen of beter te doen. 
Wat de jury in het oog gesprongen is, 
is het experimentele karakter van mijn 
onderzoek. Veel psychologische studies 
zijn opgezet in laboratoriumsituaties. 
Daarmee ben je nooit honderd procent 
zeker of je bevindingen ook zullen op-
gaan in de werkelijkheid. Mijn collega’s 
uit de onderzoeksgroep en ikzelf zoch-
ten échte situaties op.” 

“We probeerden onder meer de moti-
vatie van zwaarlijvige kinderen om ge-
zonder te gaan leven te beïnvloeden. Zo 
kun je ze schuldgevoelens aanpraten: 
als je geen fruit eet, ben je niet flink. 
Eet meer groenten, dan is je mama trots 
op je. Dat is gecontroleerde of verplich-
tende motivatie. Je zet het kind onder 
druk om zijn levensstijl te veranderen. 
Het werkt veel minder goed dan probe-
ren uit te leggen waarom het zinvol kan 
zijn — ze zullen zich bijvoorbeeld fitter 
voelen. Als kinderen dankzij zo’n uitleg 
goed begrijpen wat je van hen verlangt, 
zullen ze sneller op eigen initiatief en 
‘met volle goesting’ op je verzoek in-
gaan. Dat noem je autonome of welwil-
lende motivatie, want het kind heeft 

het gevoel zelf voor de verandering ge-
kozen te hebben.”

“Autonome motivatie heeft voor ie-
dereen positieve effecten: als de moti-
vatie om iets te doen uit jezelf komt, 
dan zul je het immers met meer over-
tuiging aanpakken en zul je betere 
resultaten oogsten dan als het om een 
verplichting gaat. Niemand houdt van 
moeten. Stel dat je studeert vanuit een 
eigen overtuiging, dan zul je je stof ook 
diepgaander beheersen. Studeren om 
een schuldgevoel te vermijden of een 
beloning in de wacht te slepen, lukt 
alleen als je oppervlakkige kennis wil 
vergaren.”

In de academische wereld komt er 
meer en meer nadruk te liggen op pu-
blicaties. Dat is nefast voor het onder-
zoek, vindt Vansteenkiste: “Als je graag 
in de academische wereld wil blijven, 
voel je een constante druk om te pres-
teren, en druk en verplichting blijken 
net slechte motivatiestrategieën te zijn! 
Als de kwantiteit belangrijker is dan de 
kwaliteit, zul je gemakkelijk te voor-
barige conclusies trekken om je naam 
toch maar een keertje meer in een toon-
aangevend tijdschrift te krijgen. Zulke 
dingen gebeuren en ik betreur dat. Het 
proces van langzaam tot degelijke resul-
taten komen en het plezier dat daarmee 
samenhangt, gaat verloren.” Voor een 
motivatiepsycholoog is zo’n observatie 

meer dan een frustratie. Hij kan er ook 
prachtige wetenschappelijke conclusies 
aan vastknopen. Gefundenes Fressen op 
de eigen werkvloer.

Groepswerk
“Ik heb het onderzoek waarvoor ik de 
prijs ontvang niet alleen gedaan,” be-
nadrukt Vansteenkiste. “We waren met 
onze onderzoeksgroep een prima voor-
beeld van een nieuwe trend in de uni-
versitaire wereld. Vroeger waren er voor 
een doctoraat doorgaans twee mensen 
in het spel: de doctorandus en zijn pro-
motor. Ik werkte niet alleen samen met 
mijn promotor, professor Willy Lens, 
maar met een hele groep andere docto-
randi die met vergelijkbaar onderzoek 
bezig waren. Volgens mij gaat door die 
werkwijze de kwaliteit van je werk om-
hoog.” We bespeuren bij deze jonge on-
derzoeker alvast duidelijke sporen van 
autonome motivatie. 

Belonen is dan natuurlijk weer een 
prima truukje om iemand onder druk 
te zetten. Het werkt echter alleen als je 
vooraf wéét dat goed werk beloond zal 
worden. De prijs van de Onderzoeks-
raad kwam voor Maarten Vansteenkis-
te onverwacht en kon dus tellen als een 
extra opsteker. “Het is een belangrijke 
prijs, die ik zie als een signaal dat ook 
andere wetenschappers vinden dat ik 
op de goede weg ben.”

Prijs Onderzoeksraad voor humane wetenschappen 

“Niemand houdt van moeten”
Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste deed voor zijn doctoraatsstudie onderzoek naar autonome 
en gecontroleerde motivatie: hoe kun je mensen het best motiveren om een bepaald gedrag te verande-
ren? Nu werkt hij voor de Universiteit Gent. “Ik ben erg tevreden met de prijs”, zegt hij. “Ik ben tenslotte 
nog maar een jaar aan de slag als postdoctoraal onderzoeker en had het dus niet meteen verwacht.” 

Ines Minten

trokken kunnen worden. In de Engelse 
industriële steden zien we — als we ge-
lijksoortige methodologische principes 
toepassen — dezelfde soort evoluties 
optreden als in Vlaanderen. Dat is niet 
alleen enorm interessant, maar is ook 
erg bevredigend. Je ziet je werk elders 
bevestigd.”

Wat hij precies met de ASL-prijs zal 
doen, weet Bart Van de Putte nog niet 
zeker. “Ik zou hem misschien wel nut-

tig kunnen gebruiken om een reis te 
maken”, bedenkt hij. “Voor elke socio-
loog is het immers interessant om eens 
in een andere samenleving terecht te 
komen. Onlangs was ik bijvoorbeeld in 
het Noord-Oosten van Brazilië, een heel 
arme streek. Ik zou het wel boeiend vin-
den om daar eens van nabij te kunnen 
bekijken hoe de mensen er leven en hoe 
ze er omgaan met partnerkeuze. Dat is 
misschien wel een goed idee, ja.”

(© ingezonden)

6 nieuws 22.11.2006  campuskrant
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