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BACK TO 
THE 80s

ond u het lastig om een studierichting 
te kiezen?

Rik Van de Walle: ‘Ik heb lang getwijfeld tussen 

de universiteit en het conservatorium. Mijn leraar 

dwarsfluit raadde me aan om me in te schrijven aan de 

universiteit; muziek spelen kon later nog altijd. Ik heb 

zijn raad opgevolgd en ben ingenieurswetenschappen 

gaan studeren.’

Mieke Van Herreweghe: ‘In het middelbaar droomde ik 

ervan om bij de ESA te werken. Ik wou eerst ingenieurswe-

tenschappen studeren, maar omdat ik op mijn middelbare 

school Latijn-Wetenschappen en geen Latijn-Wiskunde 

had gevolgd, bleek ik onvoldoende voorbereid. Plan B was 

wiskunde studeren, maar toen ik het eerste jaar wiskunde 

begon, merkte ik dat ik meer geïnteresseerd was in het vak 

Toen de rector en de vicerector  
een studierichting moesten kiezen

Vandaag zijn Rik Van de Walle en Mieke Van 

Herreweghe rector en vicerector van de UGent, 

maar een paar decennia geleden stonden ze voor 

een moeilijke keuze.

Wijsbegeerte van de Wetenschappen dan in de wiskunde-

vakken zelf. Ik bese#e dat ik niet helemaal op mijn plaats 

zat, en ben me beginnen afvragen wat ik dan wel echt 

graag deed. Zo ben ik beland bij Germaanse Filologie, zoals 

dat toen nog heette.

Was u achteraf gezien tevreden met uw keuze?

Mieke Van Herreweghe: ‘In de Germaanse Filologie 

voelde ik me 100% op mijn plaats. Ik hield wel meer 

van taalkunde dan van letterkunde. Het analytische, het 

systematische sprak me daarin aan. Mijn bijnaam bij 

mijn medestudenten was trouwens Miss Logic, omdat ik 

graag logisch nadenk.’

Rik Van de Walle: ‘Eigenlijk had ik liever wiskunde gestu-

deerd dan ingenieurswetenschappen. Maar mijn vader 

is wiskundige, en ik wou niet hetzelfde doen als hij. Het 

toeval wil dat het enige vak dat ik vandaag nog doceer net 

een heel wiskundig vak is: Systemen en Signalen. Daarin 

wordt wiskunde gezien als een taal om ingenieurspro-

blemen te beschrijven en op te lossen. Heel af en toe, 

wanneer ik naar de opera ga bijvoorbeeld, vraag ik me af 

of ik toch niet liever muzikant was  geworden.’
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Hebt u genoten van het studentenleven?
Rik Van de Walle: ‘Veel te weinig. Tijdens mijn studies ben 

ik dwarsfluit blijven spelen op relatief hoog niveau. Al mijn 

vrije tijd ging naar de muziek. Met als gevolg dat ik weinig 

contact had met mijn medestudenten. Ik heb dan ook 

weinig vriendschappen overgehouden aan mijn studiepe-

riode. Daar heb ik nu wel spijt van.’

Mieke Van Herreweghe: ‘In mijn hogere jaren was ik 

vrij actief in het studentenleven. ’s Avonds studeerden 

we tot rond 22 uur, en dan sprak ik met medestudenten 

af om toch even te ontspannen. We hadden toen nog 

geen internet, tv of zelfs telefoon op kot. Ik heb me ook 

geëngageerd als sportpraeses. Als tiener deed ik waterski 

op competitief niveau. Daar ben ik mee moeten stoppen 

toen ik ging studeren. Het topsportstatuut bestond toen 

helaas nog niet.’

Waarom koos u voor de UGent?
Mieke Van Herreweghe: ‘Ik ben geboren in Gent, en heb 

er ook school gelopen. Geen haar op mijn hoofd dat eraan 

dacht om naar een andere universiteit te gaan. Maar ik 

wou wel op kot. Dat mocht pas vanaf mijn derde jaar. Op 

maandag vertrok ik dan met mijn fiets naar mijn kot, en 

midden in de week keerde ik soms terug naar huis om een 

bad of douche te nemen.’

Rik Van de Walle: ‘Mijn vader wou me naar de KU Leuven 

sturen, maar ik wou in Gent blijven. Op kot gaan sprak me 

MIEKE VAN 
HERREWEGHE:
‘Als tiener deed 

ik waterski op 

competitief niveau.’

helemaal niet aan. Ik had een heel druk leven en logeerde 

liever in 'Hotel Mama’. Ik heb dan maar gezegd dat ik na-

tuurkundig ingenieur wou worden. Dat kon alleen in Gent. 

De ironie is dat ik nadien ook natuurkundig ingenieur 

geworden bén, terwijl ik als studiekiezer meer met de 

opleiding scheikundig ingenieur in mijn hoofd zat.’

Hebt u nog een boodschap voor de leerlingen van 
het laatste jaar secundair onderwijs?
Mieke Van Herreweghe: ‘Kies met je hart. Als je echt 

gemotiveerd bent, dan vind je later wel een job die bij 

jou past, welke richting je ook kiest. Een opleiding volgen 

louter omdat je omgeving dat van jou verwacht, of omdat 

je denkt dat je daar later veel geld mee zal verdienen, is 

niet zo’n goed idee.’

Rik Van de Walle: ‘Daar kan ik mij bij aansluiten. Ga 

voor wat je graag doet, maar zorg er ook voor dat je 

nog ademruimte hebt. Dat je niet constant op je tenen 

moet lopen. Je geluk hangt maar voor een deel af van 

je opleiding, je activiteiten en je passies daarnaast zijn 

minstens even belangrijk.’ 

RIK VAN DE WALLE:
‘Ik heb lang getwijfeld 

tussen de universiteit en 

het conservatorium.’

 Ga voor wat je graag doet, 

maar zorg er ook voor dat je nog 

wat ademruimte hebt. 

RIK VAN DE WALLE
‘Al


