
Hoe de dochter van een Lootsche kinesist 
vicerector van de UGent werd

En hoe blindheid, doofheid én 
sport daartoe bijdroegen ...…

B ij het grote publiek werd Mieke Van Herreweghe pas 
echt bekend nadat ze in oktober 2017 – eindelijk – 
vicerector van de UGent werd. Eindelijk, want iedereen 
herinnert zich nog de 9 stemrondes waar het kandi-
datenduo zich doorheen moest worstelen, maar dat is 
gelukkig voorgoed verleden tijd.

In de academische wereld had deze taalkundige al langer haar sporen 
verdiend. Na haar studies Germaanse gaat ze een jaar naar Dublin om 
er een Master in Linguistics te halen. Nadien doctoreert ze over taalver-
werving bij doven (zie kader). Ze geeft een tijdje les in het CVO (Centrum 
voor Volwassenonderwijs) en wordt vervolgens doctor-assistent op het 
departement Engelse Taalkunde, met specialisatie in Taalvaardigheid, 
Oud-Engels en vergelijkende taalkunde. In 2012 wordt ze benoemd tot 
Hoogleraar. “Een professor combineert onderwijs, onderzoek en dienst-
verlening”, legt ze uit, “en die combinatie lag me wel. Je kan wel onder-
zoek doen, maar het is ook fijn om de resultaten van dat onderzoek te 
kunnen toetsen aan de praktijk.”

In 2016 wordt ze Onderzoeksdirecteur van de Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte, maar voordien zetelde ze ook al enkele jaren in de Onder-
zoeksraad waar ze de kans krijgt om “over het muurtje te kijken”, zoals ze 
het zelf benoemt. “Daar komen vertegenwoordigers van de 11 faculteiten 
samen, om er aanvragen voor projecten en doctoraten te bespreken. Rui-
mer dan mijn eigen vakgebied, en bijzonder boeiend.”

Op het moment dat kandidaat-rector Rik Van de Walle een running 
mate zoekt van het andere geslacht – dat is wettelijk zo bepaald - om 
samen campagne te voeren, komt hij bij Mieke uit. “Eerlijk, ik was eerst 
verbaasd toen ze mij benaderden, maar eigenlijk besefte ik al gauw dat 

dat toch niet zo verwonderlijk was”, bekent ze. “Ik had behoorlijk wat 
beleidservaring opgedaan doorheen mijn loopbaan, en er waren niet zo 
veel vrouwen met eenzelfde profiel. ”Dat betreurt ze. “Ik zie quota als een 
tijdelijk maar noodzakelijk kwaad, want anders gaat het veel te traag. De 
regeling dat raden en commissies binnen de universiteit minimaal één 
derde mensen van het andere geslacht moeten bevatten zorgt voor een 
heel andere dynamiek. Doorheen de eerste 200 jaar van de universiteit 
telden we slechts 5 vrouwelijke decanen, bij de verkiezing vorig jaar waren 
het er toch ineens 3 op 11, een bewijs dat de doorstroming begint te wer-
ken. ”Het is een onderwerp dat haar nauw aan het hart ligt, en één van de 
bevoegdheden waar ze als vicerector dagelijks aan werkt.“ Wetenschap-
pelijk onderzoek heeft uitgewezen dat mensen in een minderheid meer 
moeten “vechten” voor hun positie. Als we meer diversiteit hebben kan 
ieder individu zijn energie veel efficiënter aanwenden, en wint iedereen.”

Op de vraag hoe zij ertoe kwam naast haar academische taken ook 
nog een aantal bestuursmandaten te vervullen komt een verrassend ant-
woord.  “Ik heb dat ongetwijfeld meegekregen van thuis”, vertelt ze.  “Mijn 
vader was als kind blind geworden door complicaties na een mazelenin-
fectie, maar dat belette hem niet om een succesvolle loopbaan als kinesist 
uit te bouwen.  Daarnaast was hij zeer actief in het verenigingsleven. Hij 
was lid van zeker 6 verenigingen, en was dan meestal nog de voorzitter”, 
herinnert ze zich levendig. Het hele gezin werd ingeschakeld om dat mo-
gelijk te maken. Moeder Simone vergezelde de man op zijn huisbezoeken 
en ’s avonds brachten Mieke en haar broer Wim Julien naar de vergade-
ringen, die wel eens wilden uitlopen. Daarnaast was “team Van Herreweg-
he” vaak te vinden bij Integra in Eke, een waterskiclub waar ook personen 
met een beperking konden sporten. 
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bekijkt de wereld door 
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Kaat Baertsoen is van vele 
markten thuis. Nieuwsgierig naar 

wat anderen drijft. Ze gaat op 
zoek naar verborgen parels. Niet 

direct zichtbaar in het straatbeeld, 
maar wel aanwezig in onze ge-

meente en soms ver daarbuiten.

Actief sporten zoals vroeger zit er voor Mieke wegens knieproblemen 
niet echt meer in, maar in het weekend vind je haar terug als vrijwilliger bij 
Turnclub Athena. Haar man is er voorzitter, en twee dochters geven er nog 
steeds training. De appels vallen ook bij de volgende generatie duidelijk 
niet ver van de boom. 

Dat het klikt met de al even sportieve rector mag dan ook geen ver-
wondering wekken. “Rik en ikzelf werken echt als een team”, vervolgt ze, 
“we hebben de bevoegdheden verdeeld, maar we zitten heel vaak samen 
en springen voor elkaar in als het nodig is.” Van de omgeving van de 
Blandijn en de Rozier, in de schaduw van de Boekentoren, verhuisde de 
vicerector naar het Rectoraat in de Sint-Pietersnieuwstraat. Haar lichte en 
open bureau staat model voor de ma-
nier waarop ze haar taak als vicerec-
tor invult. Niet vanuit een ivoren toren, 
maar met beide voeten in de realiteit. 
Ze heeft voeling met alle geledingen 
van de universiteit en de rest van de 
maatschappij. Daar zorgen de drie 
dochters voor die ze naasthaar inten-
se loopbaan samen met haar al even 
uithuizige man Kris heeft opgevoed. 
Felien werkt aan haar doctoraat op de faculteit Lichamelijke Opvoeding, 
Leoniek beëindigt binnen een maand haar studies Handelsingenieur en 
heeft haar eerste job beet, en Aina studeert orthopedagogie aan de Hoge-
school. Mama Mieke houdt ondertussen het helikopterzicht. Of ze studen-
tikoze activiteiten bijwoont, in togahooggeplaatste bezoekers ontvangt, de 
toekomstvisie uittekent, of de universiteit vertegenwoordigt in het buiten-
land, ze blijft steeds haar eigenste zelf. En als het van haar afhangt doet 
“team Van de Walle-Van Herreweghe” er graag nog een termijn bij. “Als 

we dezelfde scores halen als vorige keerzullen we er niet zo veel stemron-
des voor nodig hebben, want het voorbijgestreefde reglement is snel na 
ons aantreden aangepast”, besluit ze lachend. 

Pionier in communicatie zonder geluid
Het was Professor Anne-Marie Simon-Vandenbergen die de vraag 

lanceerde: “Is taal aangeboren of leren we ze aan door imitatie?” Mis-
schien moest je daarvoor eens kijken naar dove mensen, en hoe zij taal 
verwerven, dacht de jonge onderzoekster. Het werd een onderwerp dat 
haar niet meer zou loslaten. Bij haar terugkeer uit Dublin diende ze een 
doctoraatsaanvraag in en ging ze zich verdiepen in de manier waarop 

dove kinderen Nederlands leren. In 
ons land gaat hem om zo’n 5000 
mensen die vroegdoof zijn, 95 pro-
cent ervan heeft horende ouders. 
Er bestaat echter geen universele 
gebarentaal waarmee dove mensen 
over de hele wereld communiceren, 
elke taalgroep heeft zijn eigen ge-
barentaal. Bij ons is dat de Vlaamse 
Gebarentaal. Dat Mieke mee aan de 

wieg stond van de erkenning ervan door het Vlaams Parlement in 2006 
vervult haar nog steeds met trots. Ze vervulde een echte pioniersrol in 
het onderzoek naar gebarentaal en het promoten van dovenonderwijs. 
Zo gaf ze samen met haar Leuvense collega Myriam Vermeerbergen de 
aanzet tot het uitgeven van een grammatica en een online woordenboek 
(http://gebaren. ugent. be), en de oprichting van het Vlaams Gebarentaal 
Centrum, een kenniscentrum in de materie. Van Herreweghe is zelf ook 
tolk Vlaamse Gebarentaal.

“Is taal aangeboren 
of leren we ze aan 

door imitatie?
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