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academiejaar afgetrapt
onder de jubelende klanken van het leuvens universitair koor dalen rector mark waer (links) en ucl-collega 
bruno delvaux de trappen van de universiteitshal af. de feestelijke opening van het academiejaar 2010-2011, 
op 27 september, stond volledig in het teken van de ideeën van rector piet de somer. de founding father van de 
moderne k.u.leuven overleed exact een kwarteeuw geleden. op pagina 4 en 5 vindt u een fotoverslag en een 
interview met rector waer over de erfenis van piet de somer.

Minder achttienjarigen, 
meer eerstejaars
“De inschrijvingscijfers zijn positiever dan wat we louter op 
grond van de demografische ontwikkeling hadden mogen 
verwachten”, zegt vicerector onderwijsbeleid Ludo Melis.

ludo meyvis

Met cijfers moet je opletten. Ze 
lijken glashelder, maar ze zeg-
gen vaak niet alles. En ze verlei-
den wel eens tot wilde commen-
taren. Dat is zeker het geval bij 
de jaarlijkse persnervositeit bij 
‘de inschrijvingscijfers’. Vicerec-
tor onderwijsbeleid Ludo Melis 
blijft er echter stoïcijns bij.

“Je moet vooral goed opletten 
wat je cijfers precies inhouden. 
Ik hecht veel belang aan het cij-
fer van de generatiestudenten  
(studenten die zich voor het eerst 
inschrijven in het eerste jaar hoger 
onderwijs in de Vlaamse Gemeen-
schap, red.) omdat dat heel een-
duidig te meten valt. Maar zelfs 
dan moet je opletten op welk 
moment je een vergelijking gaat 
maken. Enkele weken geleden 
vertoonden die cijfers voor de 
K.U.Leuven bijvoorbeeld een da-
lende trend, maar die is inmid-
dels alweer omgebogen, en nu, 
eind september, mogen we zelfs 
spreken van een lichte stijging. 
Het gaat in elk geval om cijfers 
die positiever zijn dan wat we 

louter op grond van de demogra-
fische ontwikkeling hadden mo-
gen verwachten.”

“Op 28 september hadden we 
2.678 mannelijke en 3.269 vrou-
welijke generatiestudenten in-
geschreven. Dat is samen 5.947 
generatiestudenten, of 1,75 pro-
cent méér dan vorig jaar op een 
vergelijkbare datum. De verhou-
ding meisjes-jongens blijft onge-
veer hetzelfde.”

Een aantal studierichtingen 
gaat er duidelijk op vooruit. Me-
lis: “Bewegings- en Revalidatie-
wetenschappen stijgt zéér sterk, 
met ongeveer 27 procent. Econo-
mie en Bedrijfswetenschappen 
stijgt met bijna 11 procent, en 
Bio-ingenieurswetenschappen 
met 7 procent.”

“Ingenieurswetenschappen 
daalt dan weer met bijna 7 pro-
cent, en dat is wel een pijnpunt, 
gezien de maatschappelijke 
vraag. Ook bij Sociale Weten-
schappen is er een daling, met 
bijna 20 procent.”

“Kortrijk doet het zeer goed, met 
een stijging van zowat 9 procent. 
We stellen ook al enkele jaren 

vast dat de schakelprogramma’s 
de instroom uit de hogescholen 
heel positief beïnvloeden.”

“Wat de internationale in-
schrijvingen betreft, valt op dat 
het aantal inschrijvingen uit 
niet-EU-landen toeneemt. EU en 
niet-EU zijn een aantal jaren min 
of meer in evenwicht geweest, 
maar de EU-inschrijvingen ver-
liezen nu dus wat terrein.”

“Juiste inschattingen maken 
over de ontwikkeling van inschrij-
vingscijfers is erg moeilijk. Glo-
baal gezien, denk ik, blijft Leuven 
het heel goed doen, ondanks de 
demografische ontwikkelingen. 
Maar het valt natuurlijk te ver-
wachten dat onze inschrijvings-
cijfers vroeg of laat die evolutie 
van de bevolkingscijfers zullen 
moeten volgen. De bevolkings-
veroudering en de daling van het 
aantal achttienjarigen kunnen 
immers niet blijvend gecompen-
seerd worden door een stijging in 
de participatiegraad. Voorlopig 
blijven we de daling echter nog 
even voor, en dat is mooi.”

www.kuleuven.be/ 
studentenaantallen
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Taaltest 
De talencentra van de univer-
siteiten van Antwerpen, Brus-
sel (HUB), Gent en Leuven 
hebben samen een Interuni-
versitaire Taaltest Nederlands 
voor Anderstaligen (ITNA) ont-
wikkeld. Totnogtoe had elke 
universiteit haar eigen (ver-
plichte) taaltest voor anders-
talige kandidaat-studenten. 
De test omvat een schriftelijk 
en een mondeling gedeelte. 
Wie slaagt, krijgt een certifi-
caat dat bewijst dat hij/zij be-
antwoordt aan de toelatings-
voorwaarde Nederlands. Voor 
de meeste opleidingen is deze 
toelatingsvoorwaarde vastge-
legd op niveau B2 van het Eu-
ropees Referentiekader voor 
Talen. Sommige opleidingen, 
zoals die tot vertaler-tolk (op-
leiding Toegepaste Taalkun-
de), leggen de lat nog hoger 
(C1) en eisen het attest van een 
bijkomende test.
http://ilt.kuleuven.be

Kapitaal 
voor CD3
De K.U.Leuven en het Euro-
pees Investeringsfonds (EIF) 
investeren bijkomend 16 mil-
joen euro in het Centrum voor 
Drug Design en Discovery 
(CD3). Dat brengt het totale 
kapitaal van CD3 op 24 mil-
joen euro. CD3 werd in 2006 
opgericht door K.U.Leuven Re-
search & Development (LRD)
en het EIF en is een investe-
ringsfonds en een platform 
voor technologieoverdracht 
dat gericht is op de ontdek-
king van innovatieve poten-
tiële geneesmiddelen. CD3 
zorgt er voor dat fundamen-
teel innovatief biomedisch 
onderzoek van universitei-
ten en kleine biotech bedrij-
ven kan worden omgezet in 
nieuwe geneesmiddelen en 
streeft ernaar om de nieuwe 
potentiële geneesmiddelen te 
ontwikkelen tot op het niveau 
waarop farmaceutische en 
biotech bedrijven interesse 
hebben. De nieuw ontdekte 
technologieën kunnen ook de 
basis vormen voor spin-offbe-
drijven. 
In de afgelopen vier jaar heeft 
CD3 samen met zijn partners 
de eerste stappen gezet in 
meer dan 15 projecten met als 
doel nieuwe potentiële genees-
middelen te ontwikkelen voor 
verschillende aandoeningen 
zoals aids, kanker, artritis, 
astma, denguevirusinfecties 
en Alzheimer. Dat heeft gere-
sulteerd in verschillende li-
centieovereenkomsten, onder 
andere met toonaangevende 
farmaceutische bedrijven.
lrd.kuleuven.be/ 
onderzoekscentra/cd3-subhome/

op deze tweede pagina van campuskrant maken we graag plaats vrij voor uw opinies en gedachten. Wilt u uw mening kwijt over een 
brandend actueel onderwerp of over een artikel in campuskrant? stuur uw lezersbrief (max. 1.500 karakters) of opiniestuk (max. 3.500 
karakters) naar campuskrant@kuleuven.be, waarna de redactie contact met u zal opnemen.

tine Bergen

“Het idee om cake te bestuderen 
is er gekomen door het Flanders’ 
FOOD project,” begint Edith Wil-
derjans. “Dat is een initiatief van 
de overheid om de dialoog te sti-
muleren tussen de praktijk van 
de industrie en de kennis die bij 
de universiteit aanwezig is. De 
industrie gebruikt immers wel 
ingrediënten zoals suiker, bloem 
en vet, maar ze heeft niet zoveel 
achtergrondkennis over de func-
tionaliteit van deze ingrediënten 
in de cakebereiding.”

“Er is de laatste tijd vanuit de 
voedingsindustrie bijvoorbeeld 
veel vraag naar suiker- en vet-
reductie in cake, maar er is nog 
geen inzicht in wat die ingredi-
enten precies doen in het sys-
teem van een cake. Wat gebeurt 
er als je geen vet gebruikt of 
minder suiker, en hoe kan je die 
reactie mogelijk opvangen met 
andere ingrediënten? Die leemte 
probeer ik met mijn doctoraat – 
onder leiding van professor Jan 
Delcour – enigszins in te vullen.” 

plakjes scannen
“Ik heb gekeken naar drie kwa-
liteitskenmerken: textuur, cel-
grootte en het volume van de 
cake. De ideale cake is immers 
mooi gerezen en heeft een fijne, 
zachte kruimstructuur met alle-
maal kleine cellen. Het volume 
hebben we tijdens het bakken 
opgevolgd door een meetlatje 
achter het beslag te plaatsen op 
het moment dat de bakvorm in 
de oven ging. Elke minuut werd er 
dan een foto genomen om te kun-
nen zien hoe hoog het deeg rees 
en wanneer het weer instortte.”

“Hardheid is een belangrijke 
textuurparameter van cake. Dus 
hebben we gekeken hoeveel 
kracht je nodig hebt om een 
snede cake 25 procent in te druk-
ken. Ten slotte hebben we ook 
plakken cake ingescand en dan 
omgezet naar zwart-witbeelden 
om de porositeit en de celgrootte 
te kunnen bestuderen.” 

instorting
“Ik ben vertrokken van de klas-
sieke vier-vierdecake op basis van 
bloem, eieren, suiker en margari-
ne. Daarbij heb ik gefocust op de 
eieren, die proteïnen bevatten, en 
de bloem, die naast proteïnen ook 
voor zetmeel zorgt. Ik heb beide 
geanalyseerd tijdens het mixen, 
het bakken – wanneer de cake 

rijst – en het afkoelen – wanneer 
de cake weer een stukje instort. 
Tijdens die drie fases van het pro-
ces veranderen de proteïnen en 
het zetmeel telkens en dat heeft 
dan weer invloed op volume, tex-
tuur en celgrootte.”

“Zo vormt er zich bijvoorbeeld 
een zetmeelgel wanneer cake af-
koelt. Die bepaalt mee de hard-
heid van de cake. Je type zetmeel 
of je type bloem bepaalt hoe sterk 
die gel is en dus ook hoe hard je 
cake wordt. Hoeveel proteïnen 
met elkaar reageren tijdens het 
bakken, bepaalt mee hoe sterk 
je celwanden worden. Dat heeft 
weer invloed op de instorting van 
de cakes. Hoe sterker de celwan-
den zijn, hoe minder de cakes in-
storten.”

de bloem en het ei
“We willen vooral werken aan de 
bewustwording rond mogelijke 
processen bij de verschillende 
ingrediënten, en er is veel inte-
resse vanuit de industrie. Want 
het is effectief mogelijk om bij-
voorbeeld het vet uit je cake te 

halen zonder dat die minder 
zacht wordt, als je weet hoe je 
die reactie kan opvangen met 
zetmeel. Ik heb de afgelopen vier 
jaar heel wat cakes gebakken, 
waarvan er sommige simpelweg 
niet eetbaar waren omdat we 
werkten met gemodificeerd zet-
meel om theorieën uit te testen. 
Veel cake eet ik trouwens niet 
meer de laatste tijd, maar ik blijf 
het bestuderen.”

“Volgend jaar ga ik immers ver-
der met de analyse van de twee 
verschillende proteïnecompo-
nenten. Tot nu toe hebben we 
alleen naar proteïnen in hun 
geheel gekeken en geen onder-
scheid gemaakt tussen de prote-
inen van de bloem en van het ei. 
Nu gaan we die wel apart analyse-
ren. Daarnaast boeit ook het ver-
ouderingsproces van cake mij. 
Cake verandert immers sterk 
de eerste dagen. Dan verliest hij 
veel van zijn vocht en wordt min-
der zacht. Een gegeven dat de 
industrie ook sterk interesseert, 
maar dat tot nu toe nog niet on-
derzocht is.”

Zoet onderzoek: 
de chemie van cake
In haar doctoraat bestudeert bio-ingenieur Edith Wilderjans hoe 
proteïnen en zetmeel de kwaliteit van cake beïnvloeden. “Veel cake 
eet ik niet meer de laatste tijd, maar ik blijf het bestuderen.”

Dit WorDt úW pagina
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Rattenvanger
knack, 15.9.2010

op 1 november vindt in de antwerpse 
discotheek noxx de eerste ‘frisparty’ 
plaats in ons land. die fuiven voor 
twaalf- tot vijftienjarigen zijn in ne-
derland een schot in de roos. peda-
goog Gie deboutte: “de organisato-
ren spelen subtiel in op jongeren die 
nog op zoek zijn naar hun identiteit. 
(…) het exclusieve karakter van die 
discotheekparty’s – heb je genoeg 
geld bij je en de juiste kleren aan? – 
baart me zorgen. ze lijken me een ho-
mogeen publiek aan te trekken. Want 
goedkoop zijn die feestjes niet.” 
“de kinderen zien er niet uit als kin-
deren, maar als minivolwassenen, 
net zoals op de schilderijen van 
Breughel. zo heeft het iets van de 
rattenvanger van hamelen. iedereen 
loopt gedwee achter de fluitende 
man aan en alles lijkt leuk en oké. en 
dan plots zijn we onze jongeren kwijt. 
zijn ze minivolwassenen geworden, 
die weer op zoek moeten naar een 
eigen identiteit.”

Slimme pen
Het laatste nieuWs, 22.9.2010

nooit meer lamme vingers van het 
verwoed pennen tijdens de les. dat 
belooft de digitale ‘pulse smartpen’. 
deze pen neemt alle geluiden op ter-
wijl je schrijft én onthoudt bovendien 
welk geluidsfragment bij welke notitie 
hoort. technologie-experts van de 
k.u.Leuven hebben er zo hun beden-
kingen bij. “zo’n pen zorgt er net voor 
dat mensen minder opletten. zowel in 
een les als tijdens een vergadering of 
een gesprek”, vreest professor dirk 
de Grooff, hoofd van het media-on-
derzoekscentrum. “Je schrijft immers 
vooral uit schrik dat je iets niet kan 
onthouden. zo leer je de belangrijkste 
dingen eruit te pikken, een schema te 
maken én ben je geconcentreerder 
bezig. als zo’n pen alles toch opneemt, 
verdwijnt die drang om aandachtig te 
zijn en te pennen automatisch. zeker 
voor studenten en leerlingen, die van 
nature nogal lui zijn, zou ik zo’n pen dus 
absoluut niet aanraden. Bovendien 
lijkt het me ook nogal een gedoe om 
achteraf al die geluidsfragmentjes te 
beluisteren. ik vrees dat dit het zoveel-
ste gadget zonder echte toekomst is.”

Van de kaart
Het laatste nieuWs, 24.9.2010

ongewoon zicht woensdagavond in 
het oost-Vlaamse denderhoutem. een 
verwarde poolse vrachtwagenchauf-
feur sukkelde in een te smalle veldwe-
gel, waarna een plaatselijke aannemer 
de trucker moest bevrijden met zijn 
tractor. Geen alleenstaand geval: het 
gebeurt wel vaker dat zware voertui-
gen vast komen te zitten of niet meer 
kunnen keren. meestal is de gps dan 
de kop van Jut. “met die toestellen op 
zich is meestal niets mis”, vertelt pro-
fessor cartografie Gert Verstraeten. 
“Veel chauffeurs verwachten er ge-
woon te veel van, waardoor ze haast 
vergeten naar de verkeersborden te 
kijken. maar het klopt dat gps-kaarten 
nog veel fouten bevatten. dat komt 
omdat de kaartenmakers voor gps-be-
drijven in de begindagen enkel gebruik 
konden maken van bestaande platte-
gronden. Vaak waren dat papieren en 
verouderde kaarten. zo zijn nogal wat 
onberijdbare wegen in het systeem 
gesukkeld. Bovendien heeft ons land 
een erg dicht wegennet, waardoor het 
bijna onmogelijk is voor die bedrijven 
om overal en op geregelde tijdstippen 
een kijkje te gaan nemen.”

katrien steyaert

Tien september. Onder grote 
mediabelangstelling leest kin-
derpsychiater Peter Adriaens-
sens het eindrapport voor van de 
naar hem genoemde commissie, 
die seksueel misbruik in de Kerk 
onderzocht. Een dag later zit hij 
op het vliegtuig naar Dubrovnik. 
“We hadden gezegd wat we te zeg-
gen hadden”, vindt hij. “Voor de 
bisschoppen moest er ruimte ko-
men om zelf in contact te treden 
met het publiek.”

“Ik had ook absoluut verlof no-
dig. Geen van ons is hier zonder 
littekens uitgekomen. Ik heb 
wel 23 jaar ervaring met trau-
maslachtoffers maar in deze di-
mensie – het ene pijnlijke verhaal 
na het andere – stoot je op de 
grenzen van wat je kan dragen. 
Tijdens mijn vakantie had ik nog 
altijd nachtmerries. Mijn kinde-
ren zeiden dat het op geen enkele 
vakantie zo lang duurde eer ik een 
ontspannen gezicht had. Je loopt 
het risico van ‘secundaire victi-
misatie’, van getraumatiseerd 
te worden door wat je hoort. Je 
wordt mee ziek.”

“Die stompen in je maag heb je 
nochtans nodig om nabij te zijn 
bij wie het meegemaakt heeft. 
Mensen behoeden zichzelf voor 
dit soort gruwel door het in een 
lichte vorm tot zich te laten ko-
men. ‘Hoe kan je er nu na dertig 
jaar nog last van hebben dat er 
iemand je kont gestreeld heeft, of 
aan je piemel getrokken heeft?’, 
klinkt het. Je kunt de samenle-
ving alleen maar dichter bij de 
slachtoffers brengen door de 
waarheid te spreken en te tonen, 
in klinische termen. Iemand zegt 
niet meer: ‘Ik ben seksueel mis-
bruikt’, maar ‘Ik was zes jaar en 
werd anaal gepenetreerd.’”

Veilig eiland
En zo kregen Adriaenssens en 
zijn elf collega’s in de commissie 
het ene verhaal na het andere te 
horen, 475 in totaal. “Ik voelde 
me machteloos, kon het niet rij-
men met het mensbeeld waar wij 
mee leven. Zelfs je verontwaardi-
ging klinkt hol. Er is alleen stilte 
en verdriet. Wat je eigen verwer-
king blokkeert, is dat je moeilijk 
kan zeggen: ‘Ik word daar ziek 
van’, want wie ben ik om te dur-
ven klagen?”

Adriaenssens had nochtans 
een zware taak. “De hele samen-
leving zat op mijn vingers te kij-
ken, ik voelde een enorme druk 
en verantwoordelijkheid. Voor de 
slachtoffers wilde ik gerechtig-
heid. Daarom hing ik ook zo in 
de touwen toen het gerecht onze 
dossiers in beslag nam (op 24 juni 

– red.). Ik zou al die getuigenis-
sen geen plaats kunnen geven. 
Ik ging door de hel. Tijdens de 
persconferentie stond het team 
van het vertrouwenscentrum (dat 
Adriaenssens leidt – red.) in de 
zaal, zonder woorden.”

“Na de inbeslagname ben ik drie 
dagen ondergedoken in Duits-
land met mijn vrouw. Je hebt een 
thuisfront nodig, een veilig ei-

land. Het was de enige plek waar 
ik me nog echt kon ontspannen. 
Ik werd er niet met andere proble-
men geconfronteerd. Mijn vrouw, 
ook een arts, en mijn volwassen 
kinderen begrijpen het.”

“Het is ook essentieel dat je als 

ploeg een familie wordt, en daar 
heb ik ontzettend veel geluk mee 
gehad. Ons team was nochtans 
holderdebolder samengesteld 
nadat op 24 april de bom viel. 
Maar door de ontmoeting met de 
slachtoffers zaten alle collega’s 
snel op één lijn. Het is belangrijk 
bij elkaar te kunnen luchten, ie-
mand eens in alle discretie een 
ongelooflijke rotzak te kunnen 

noemen, om daarna verder te kun-
nen werken met die persoon.”

excuustruus
“Ik ben blij dat ik 56 ben”, zegt 
hij. “In mijn vak heeft ouder wor-
den alleen maar voordelen. Tien 

jaar geleden zou ik misschien 
gestruikeld zijn, al was deze om-
gang met de media compleet 
nieuw voor mij. Voor het eerst 
werd ik bestookt en achtervolgd, 
ook door haatmails van mensen 
die zich anoniem blijkbaar alles 
kunnen permitteren. Het helpt 
dat ik de mechanismen van sek-
sueel misbruik ken, en weet dat 
als je dat openbreekt in groepen 
– zoals nu – dat er een soort para-
noia toeslaat. Je riskeert deel te 
worden van verdenkingen.”

Aan opgeven heeft hij echter 
nooit gedacht. “Ik zou het mezelf 
nooit toestaan. Je moet je bewust 
blijven van het geluk in je leven. 
Ik besef hoeveel tijd en ruimte ik 
gekregen heb om mijn werk te 
doen, en hoeveel ik geleerd heb. 
Het laat me toe dingen beter te 
begrijpen, en het is mijn taak dat 
te formuleren voor het publiek. 
Erkenning van wat er is gebeurd 
kan een leven weer leefbaar ma-
ken. Daarom wilde ik dit werk 
tot een goed einde brengen.” On-
danks het collectieve ontslag van 
de commissie na de inbeslagna-
me levert ze een eindrapport af. 
“Iets afronden is belangrijk voor 
de heling.”

Ondertussen stellen de bis-
schoppen een centrum voor er-
kenning, heling en verzoening 
voor. “Vooral de huidige Vlaamse 
bisschoppen hebben hun nek uit-
gestoken. Het vroeg moed om ons 
aan het werk te laten, zonder zich 
ook maar één keer te moeien. Ze 
ontbeerden ook de uitdrukke-
lijke steun van hun hiërarchie, en 
riskeren straks het mes in de rug 
te krijgen.”

“De toekomst is moeilijk te 
voorspellen. Belangrijk is dat er 
een creatieve kans ligt, en er al 
mensen zijn – criminologen, ma-
gistraten – die willen meedenken 
over betere modellen. Er zaten 
tekorten in het onze. Zo hebben 
we de relatie met justitie onder-
schat.” Zijn persoonlijke inbreng 
relativeert hij. “Er zijn veel zaken 
gelijktijdig veranderd in april, los 
van mij. Het is belangrijk de Kerk 
opnieuw voor haar eigen verant-
woordelijkheid te plaatsen. Ik wil 
geen excuustruus zijn.”

Adriaenssens wil terug aan de 
slag als kinderpsychiater. “We 
hebben in Leuven net een nieuwe 
spoedafdeling geopend. Ik moet 
dringend terug naar mijn nor-
male werk.” Maar helemaal los-
laten kan hij nog niet. “Ik blijf de 
aanpak van justitie betreuren. We 
zitten nu met z’n allen opnieuw 
op een nulpunt. Gelukkig weet je 
dat er in het dal van elk rouwpro-
ces nieuwe energie ontstaat. Je 
denkt: ‘Op deze manier mag het 
niet eindigen.’”

kinDerpsycHiater peter aDriaenssens Blikt terug
op De moeilijkste maanDen uit zijn carrière

“Gelukkig weet je dat er in
het dal van elk rouwproces 

een nieuwe energie ontstaat. 
Je denkt: ‘Op deze manier

mag het niet eindigen.’”

“Je stoot op de grenzen 
  van wat je kan dragen”

Nu het eindrapport van de commissie-Adriaenssens is afgeleverd en Peter Adri-
aenssens zelf even rust heeft genomen, kijkt hij voor het eerst terug op de storm 
rond het misbruik in de Kerk. “Ik ben er zelf niet zonder littekens uitgekomen. De 
honderden pijnlijke verhalen bezorgden me nog een hele tijd nachtmerries.”

peter adriaenssens  (© rob stevens)
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Opening
academiejaar
2010-2011

Op de opening van het aca-
demiejaar aan de KULAK 
stond de samenwerking met 
de ‘Eurometropool Lille-
Kortrijk-Tournai’ centraal. 
De universitaire partners 
binnen de Eurometropool 
gaan nauwer samenwerken 
op het vlak van onderwijs, 
onderzoek en innovatie. 
Rector Mark Waer, campus-
rector Jan Beirlant en rector 
Christian Sergheraert van de 
Université Lille Nord de Fran-
ce ondertekenden een eerste 
formele overeenkomst. In 
zijn speech verduidelijkte 
Jan Beirlant verder het unie-
ke profiel van het KULAK-
onderwijsconcept, en kon-

digde hij de uitbreiding aan 
van het aantal volledige drie-
jarige bacheloropleidingen 
vanaf het academiejaar 2011-
2012. Deze brede bachelors 
hebben eigen accenten. In 
het derde jaar kunnen stu-
denten een onderzoeks- of 
bedrijfsstage kiezen. Naast 
de hoofddiscipline volgen ze 
minstens één studievak in 
een ander domein. Studen-
ten exacte wetenschappen 
kunnen bijvoorbeeld hun 
communicatievaardigheden 
aanscherpen. De derdejaars 
kunnen ook internationale 
ervaring opdoen, door les te 
volgen bij een gastdocent of 
een aantal maanden naar het 

buitenland te trekken. Het 
aantal generatiestudenten 
aan de KULAK stijgt sterk, 
met bijna negen procent. 
Tijdens een persontmoeting 
beklemtoonde de Kortrijkse 
schepen van onderwijs Jean 
de Béthune het fundamen-
tele belang van de verdere 
ontwikkeling van de kennis-
economie voor stad en regio. 
De stad levert aanzienlijke 
financiële steun voor de uit-
breiding van de bachelors.

Op de foto rector Mark Waer, 
minister Stefaan De Clerck 
(ondervoorzitter van de Eu-
rometropool Lille-Kortrijk-
Tournai) en de Kortrijkse 
campusrector Jan Beirlant.

Marc Van de Looverbosch 
(VRT) modereerde op 29 
september een geanimeerd 
debat over de toekomst van 
onze universiteit. Rector 
Waer, algemeen beheerder 
Debackere, de vicerectoren 
De Moor, Melis, Baelmans 
en Marynen, VAPL-voorzitter 
Vos en LOKO-voorzitter De 
Roover bespraken een aantal 
belangrijke pijlers van onze 
universiteit met een 130-tal 
zéér geboeide aanwezigen.

Op de vraag of onze univer-
siteit een elite-universiteit 
moet, kan of wil worden, gaf 
rector Waer trefzeker aan dat 
we ernaar moeten streven 
om Ajax te zijn, niet Real Ma-

drid. Het Ivy League-model 
is niet wat Vlaanderen nodig 
heeft. Vragen over internati-
onalisering en het levensbe-
schouwelijk karakter vulden 
het gesprek over de identiteit 
van onze universiteit aan. Ui-
teraard werd ook ingegaan 
op de actuele kwestie van de 
oriënteringsproef. Die mag 
niet bindend zijn, en moet 
veeleer studenten naar het 
hoger onderwijs brengen, 
maar dan op de juiste plaats, 
dan ze ervan weg te houden, 
aldus vicerectoren Melis en 
Baelmans. De instellingen 
voor hoger onderwijs bewe-
gen naar elkaar toe. Zolang 
dat proces de onderlinge 

complementariteit beklem-
toont, zal dat niet leiden tot 
profielvervaging of kwali-
teitsverlaging.

Wat het onderzoek be-
treft, opteerde vicerector 
Marynen voor een model 
waarin iedereen op kwalita-
tief hoogstaand niveau ope-
reert, en waarin topresearch 
actief opgespoord en onder-
steund wordt. Rector Waer 
rondde het zeer interessan-
te gesprek af met de bood-
schap dat de vele meningen 
en ideeën meegenomen 
worden voor verdere debat-
ten, ook in de Academische 
Raad. De afwezigen? Die 
hadden ongelijk.

De academische zitting bij de 
opening van het academie-
jaar stond in het teken van 
het gedachtegoed van rector 
Piet De Somer. Mevrouw De 
Somer (op de foto naast rector 
Waer) was dan ook de eregas-
te. Gefilmde getuigenissen 
over het belang en de ideeën 
van Piet De Somer maakten 
duidelijk hoe relevant de op-
vattingen van De Somer nog 
altijd zijn. Rector Waer had 
in zijn rede een aantal basis-
componenten uit het denken 
van zijn illustere voorganger 
gebruikt als rode draad. Hij 
behandelde de vraag of de 
K.U.Leuven een elite- dan wel 
een massa-universiteit moest 

zijn, om dan te kiezen voor 
een ‘derde weg’. Hij concen-
treerde zich vervolgens op de 
verhouding tussen universi-
teit en kerk of wetenschap en 
religie, en sloot zijn betoog af 
met een stevige apologie voor 
het fundamenteel onderzoek 
en het belang van de valori-
satie van onderzoeksresulta-
ten.

In het videostandpunt van 
het wetenschappelijk perso-
neel legden Peter Van Puyvel-
de, Bart Landuyt en Chantal 
Mathieu de klemtoon op een 
degelijk personeelsbeleid, 
ruimte voor entrepreneur-
ship en de onvervangbare 
rol van klinisch ZAP-perso-

neel. Toon Boon, die sprak 
namens het ATP, brak een 
lans voor de erkenning van 
de expertise van deze perso-
neelsgroep. Louis Vos sprak 
zich namens het ZAP uit 
voor structuurhervormin-
gen op alle niveaus, om zo 
de betrokkenheid bij de be-
sluitvorming te bevorderen. 
Dennis de Roover en Thomas 
in ’t Veld vertolkten de stem 
van de studenten. Ze bena-
drukten het belang van dege-
lijke internationalisering en 
de wil van de studenten om 
daaraan mee te werken. Een 
geslaagd optreden van En-
cantar (zie p. 18) rondde de 
academische zitting af.

De opening van het academie-
jaar leverde de traditionele 
beelden op van togati in stoet 
en Thebaanse blazers. Een eer-
betoon aan rector Piet De So-
mer en een startdebat over de 
toekomst van de K.U.Leuven 
gaven deze openingsweek dan 
weer een bijzonder cachet.

Ludo meyvis  
foto’s rob stevens en patrick HoLderbeke
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een geslaagde universitaire entre-
preneur. Hij waarschuwde echter 
tegen te hoge verwachtingen op 
het vlak van toepasbaarheid, en 
hij was gekant tegen een te sterk 
op toepassing mikkend onder-
zoeksbeleid.”

“Verder heb ik het in mijn toe-
spraak gehad over internationali-
sering en academische mobiliteit. 
Als je weet dat er momenteel drie 
miljoen studenten in het buiten-
land studeren, en dat er nog eens 
tien miljoen dat van plan zijn, 
dan begrijp je dat het hier om een 
zeer belangrijk gegeven gaat dat 
de nodige beleidsmaatregelen 
vergt. Daar werken we aan.”

“Ik heb mijn toespraak afgerond 
met een korte beschouwing over 
de bedreiging van de cultuur- en 
geesteswetenschappen, zowel in 

Ludo meyvis

“Het is 25 jaar geleden dat rector 
Pieter De Somer overleed. Hij was 
de eerste lekenrector van de pas 
afgesplitste K.U.Leuven, en de 
geschiedenis leert dat we hem de 
founding father van de moderne 
universiteit mogen noemen. Ik 
vond het niet meer dan gepast 
om daar de nodige aandacht aan 
te besteden”, zegt rector Mark 
Waer. “Toen hij aantrad, was de 
grote vraag of de K.U.Leuven de 
universiteit van het Hageland zou 
worden, dus een kleine, lokale 
instelling, of een op onderzoek 
gebaseerde universiteit met in-
ternationale allure. Hij koos dui-
delijk voor dat laatste. Veel vragen 
die hij in de loop der jaren stelde, 
zijn nog altijd relevant.” 

Wel kunnen, niet willen
“Een universiteit kan ervoor kie-
zen een elite-instelling te zijn, 
met de leden van de Amerikaanse 
Ivy League als bekendste voor-
beelden, of ze kan ervoor kiezen 
een breed toegankelijke massa-
universiteit te worden. Dat zijn de 
twee extremen.” 

“Hoe hoor je bij de top? Je wei-
gert 90 procent van de aspirant-
studenten, je vraagt 40.000 dollar 
per jaar inschrijvingsgeld, en je 
zorgt voor mega-endowments, bij-
voorbeeld 25 miljard dollar, zo-
als Harvard. Je trekt daarmee de 
grootste onderzoekers aan, en je 
geeft hen een uiterst geavanceerde 
werkomgeving. Natùùrlijk scoor je 
dan goed in heel wat rankings.” 

“Het elite-model wordt echter 
meer en meer gecontesteerd. 
Dergelijke universiteiten leveren 
maar een klein aantal afgestu-
deerden aan de maatschappij. 
Hun toponderzoekers volgen 
vaak een eigen agenda. En het 
gaat natuurlijk onomwonden om 
instellingen van het grote geld, 
die niet noodzakelijk oog heb-
ben voor de echte noden van de 
samenleving.”

“Een massa-universiteit daaren-
tegen is heel toegankelijk, levert 
grote aantallen afgestudeerden 
af op maat van de arbeidsmarkt. 
Zij is op onderzoeksgebied ech-
ter vaak aan de zwakke kant en 
beschikt over relatief beperkte 
middelen en daardoor ook over 
een meestal slechts matige om-
kadering.”

“En de K.U.Leuven? We zijn 
geen elite-universiteit. Maar zou-
den we dat kùnnen zijn? Zouden 
we op wereldschaal tot de top-20 
kunnen horen? Ik denk het wel, 
als men ons als enige Vlaamse 
universiteit zou toestaan de in-
schrijvingsgelden te verhogen tot 
zowat vijfmaal het bedrag dat we 
nu als financiering per student 
van de overheid ontvangen, als 
men ons zou toestaan driekwart 
van de studenten te weigeren, 
als men onze toelagen zou ver-

veelvoudigen, enzovoort. Dan 
zouden we vanzelf buitenlandse 
toponderzoekers aantrekken, 
megacontracten uit de industrie 
binnenhalen, noem maar op. 
Onze plaats op de rankings zou 
razendsnel stijgen.” 

“Maar gesteld dat we dat zou-
den kunnen, moeten we dat dan 
ook willen? Zou Vlaanderen daar 
beter van worden? Ik denk van 
niet. We zouden bijvoorbeeld 
nog slechts een fractie van het 
huidige aantal afgestudeerden 
afleveren. We zouden massaal 
anti-gevoelens opwekken, name-
lijk van iedereen die niet bij ‘die 
top-universiteit’ zou horen. Eer-
lijk gezegd: ik geloof er niet in.”

“Ik geloof wél in een tussenweg, 
de derde weg van rector De Somer, 
een universiteit die tegelijk actief 
en selectief toppers opzoekt en 
hen met de beste zorgen omringt, 
én die haar deuren wijd openzet 
voor een breed studentenpubliek, 
zonder financiële drempels en 
zonder selectie aan de toegangs-
poort. Je moet excellentie opspo-
ren en bevorderen via een goede 

omkadering. Maar je moet er ook 
voor zorgen dat dergelijke groe-
pen anderen mee in hun werking 
betrekken en ze dus laten optre-
den als gids. Tegelijk werk je ook 
in de breedte. Je zorgt voor een 
ruime vorming, je hebt aandacht 
voor wat misschien niet bijdraagt 
tot je plaats in de rankings, maar 
wel tot datgene waar de samenle-
ving nood aan heeft, bijvoorbeeld 
flexibele gediplomeerden met 
goede human skills, enzovoort. 
Dat was de weg die De Somer 
koos, en dat is ook de weg van de 
K.U.Leuven geworden.”

Kerk en universiteit
“Rector De Somer had ook ruime 
aandacht voor de verhouding tus-
sen de universiteit en de kerk. 
Zijn ‘vrijheid tot dwalen’ uit de 
toespraak bij het pausbezoek is 
ook nu nog bekend. Tussen kerk 
en universiteit of tussen geloof 
en wetenschap hoeft geen incom-
patibiliteit te bestaan. De univer-
siteit onderhoudt banden van 
loyau teit met de kerk, maar zon-
der haar taak als kritisch denk-
centrum of haar wetenschappe-
lijke vrijheid op te geven.”

“De secularisering heeft de po-
sitie van het instituut Kerk sterk 

aangetast. Daarmee dreigen ech-
ter ook de geloofsboodschap en 
de eigenheid van de christelijke 
waarden verloren te gaan. De 
universiteit kan het hare ertoe 
bijdragen om die waarden te ex-
pliciteren en dus te versterken, 
aangepast aan de tijd. Daar kan 
bijvoorbeeld ons Metaforum een 
aanzienlijke rol in spelen.”

“Ook hier bevinden we ons op 
een middenweg. We zijn geen 
kerkelijk instituut. We zijn er 
evenmin voorstander van dat 
alles wat met religie te maken 
heeft, volledig naar de privésfeer 
verdrongen zou worden. Ik denk 
dat we ons bevinden op het pad 
van de ‘proactieve tolerantie’: we 
leven samen met andere overtui-
gingen, niet alleen op basis van 
tolerantie, maar op basis van be-
wuste, actieve saamhorigheid.”

Onderzoek en valorisatie
“Een derde component uit het 
universiteitsdenken van Pieter 
De Somer heeft te maken met de 
verhouding tussen toegepast en 
fundamenteel onderzoek. Ook al 

besefte hij dat die grens vaak heel 
vaag is, hij maakte zich grote zor-
gen over de systematische daling 
van de overheidssubsidies voor 
fundamenteel onderzoek. Die be-
zorgdheid is er niet kleiner op ge-
worden. Je zou denken dat er juist 
in tijden van grote economische 
moeilijkheden in fundamenteel 
onderzoek geïnvesteerd zou wor-
den, omdat dààr de motor van het 
herstel te vinden is, via duidelijk 
aantoonbare ‘vruchten’ in latere 
toepassingen. Dat is echter niet 
het geval. Nogal wat bedrijven 
zien het belang van fundamen-
teel universitair onderzoek blijk-
baar beter in dan de overheid.”

“Dat brengt me bij de vierde pij-
ler, namelijk het valorisatiepoten-
tieel van universitair onderzoek. 
De Somer heeft hier baanbrekend 
werk verricht. Hij was het die in het 
begin van de jaren ’70 mee aan de 
wieg stond van LRD. Universiteit 
en bedrijf verschillen sterk, maar 
zijn ook complementair. Als de 
onderzoeksresultaten openbaar 
toegankelijk zijn en de onderzoe-
ker in vrijheid kan werken, kan die 
complementariteit alle betrokke-
nen ten goede komen. De Somer 
was zich daar sterk van bewust, en 
hij was een schoolvoorbeeld van 

het secundair als in het hoger on-
derwijs. Economische prioriteiten 
verleiden beleidsmakers ertoe om 
deze domeinen steeds minder te 
subsidiëren. Ze vergeten daarbij 
echter niet alleen het intrinsiek 
belang, maar ook de rol van de 
geesteswetenschappen in het be-
houd en de groei van een demo-
cratische samenleving. Snoeien in 
cultuur is snoeien in democratie, 
en dat kan niemand willen.”

“Rector De Somer was een vi-
sionair persoon, met een opvat-
ting over de universiteit die nog 
altijd relevant is. Ik denk dat we 
ons daar in dit De Somerjaar heel 
duidelijk bewust van zullen wor-
den.”

De toespraak van rector Waer 
vindt u op www.kuleuven.be/
openingacademiejaar/

De inspiratie van 
rector De Somer
Het gedachtegoed van Piet De Somer liep als een rode draad door 
de openingsrede van rector Mark Waer. Wij vroegen hem waarom 
het universiteitsbeeld van zijn illustere voorganger nog altijd zo 
relevant is. 

Rector Mark Waer voor het portret van Piet De Somer, van de hand van Sam 
Dillemans. (© Rob Stevens)

Tijdens de opening van het aca-
demiejaar bracht een video met 
archiefbeelden en reflecties van 
prominenten de figuur en de ideeën 
van Piet De Somer in herinnering. 
Een bloemlezing uit de opvallend-
ste uitspraken:

rector piet de somer zelf, tijdens 
het pausbezoek: “Wetenschap-
pelijke vorsers van eender welke 
discipline moeten over de vrijheid 
beschikken om het ongekende in 
kaart te brengen. Hun dient ook de 
vrijheid tot dwalen te worden toe-
gekend. Dit is een essentiële voor-
waarde.”
professor koen debackere, alge-
meen beheerder k.u.Leuven: “Als 
De Somer vandaag zou terugkomen, 
dan denk ik dat hij tot de conclusie 
zou komen dat zijn vrijheid tot dwa-

len effectief tot resultaten leidt, en 
dit is wat we de laatste dertig jaar 
hebben kunnen illustreren.”
professor roger dillemans, ere-
rector k.u.Leuven: “Hij heeft er in 
grote mate voor geijverd dat het 
(Gasthuisberg) een sterk ziekenhuis 
werd, maar er ook voor gezorgd dat 
het een vrij ziekenhuis bleef, in alle 
opzichten van het woord. En daar is 
hij in geslaagd, met alle voordelen 
vandien.”
professor mark eyskens, ge-
wezen commissaris-generaal 
k.u.Leuven-ucL: “Die man was on-
vervangbaar. Was de eerste rector 
een zwakke figuur geweest, dan 
zou het er vandaag wellicht heel 
anders hebben uitgezien.”

Bekijk de video op www.kuleuven.
be/openingacademiejaar/

andere stemmen over 
piet de somer

“Gesteld dat we een
elite-universiteit zouden 
kunnen zijn, moeten we 

dat dan ook willen?
Ik denk van niet.”
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rob stevens

“Niet om hen aan een kot te helpen 
of bij de inschrijvingen bij te staan 
– daar zijn andere diensten voor – 
maar voor heel praktische zaken 
zoals de weg naar de Naamsestraat 
of het stadhuis, en andere kleine 
vragen die ze hebben”, zo stelt Jan-
nes Motmans, coördinator Loko 
Internationaal. “We willen vooral 
een warm welkom bieden aan bui-
tenlandse studenten, en dat door 
andere studenten die hier hun 
weg al kennen. Zo wordt het voor 
mensen die – soms na een lange 
reis – in Leuven aankomen toch 
een andere ervaring dan wanneer 
ze meteen naar officiële instan-
ties moeten lopen. We hebben op 
de drukste dagen tussen de dertig 
en vijftig buitenlandse studenten 
kunnen verder helpen, en die ble-
ken dat zeer te appreciëren. Het is 
zeker voor herhaling vatbaar.”

Het initiatief kadert in een bre-
der plan om buitenlandse stu-
denten te begeleiden van hun 
thuisland tot aan hun kot, vertelt 
Klaartje Proesmans van Interna-
tional Office: “In september or-
ganiseren wij al de Orientation 

Days, maar vanuit Loko kwam de 
vraag om nog meer te doen. Zo 
kwamen we op het idee van de 
Travel Buddy PodCast. Die kun-
nen ze vóór hun reis downloaden, 
zodat een vriendelijke stem hen 
vanaf de luchthaven  – Zaventem 
of Charleroi – naar Leuven bege-
leidt, en daar naar de verschillen-
de diensten die ze moeten bezoe-
ken. Er wordt verteld waar ze geld 
kunnen afhalen, welke trein ze 
moeten nemen, enzovoort. Aan 
het station worden ze dan nog 
eens extra opgevangen door de 
medestudenten aan de Welcome 
Desk: een eerste ‘menselijk’ aan-
spreekpunt waardoor ze zich di-
rect een beetje thuis voelen.”

Katrien Rennemeier is een van 
de vrijwilligers die een shift bij de 
container draait: “Ik ben zelf half 
Belgisch – half Engels, maar dit is 
de eerste keer dat ik echt in mijn 
‘vaderland’ kom wonen. Ik kreeg 
zoals alle buitenlandse studen-
ten een mail van Loko, en toen ik 
eens op hun site ging kijken zag 
ik dat ze vrijwilligers zochten voor 
de Welcome Desk. Dus heb ik me 
ingeschreven. Als je zoals ik zowat 
overal gewoond heb, ben je een zo-

gezegd ‘third culture kid’. Je hebt 
dan nergens echt je roots en blijft 
automatisch op zoek gaan naar in-
ternationale contacten. Ik heb één 
van de laatste dagen van de desk ge-
daan, de Orientation Days waren al 
bezig dus er kwam niet zoveel volk 
meer langs, maar het was toch een 
leuke ervaring. Zelfs mensen die 
al een kot en een contract hadden 
kwamen terug naar de container 
als ze nog met een vraag zaten.”

Één van die terugkomers is Vio-
la Wang, die – op zoek naar grote 
plastic zakken voor de verhuis van 
jeugdherberg naar kot – al voor de 
derde keer passeert. “Ik ben recht-
streeks van Shanghai naar hier 
gekomen, en de Welcome Desk 
was het eerste wat ik tegenkwam. 
Daar was ik erg blij mee, want ik 
had nog geen kot en wist niet echt 
waarheen. De Huisvestingsdienst 
had ons aangeraden geen kot vast 

te leggen zonder het te zien, dus 
moest ik nog op zoek. De mensen 
van de Welcome Desk hebben me 
de weg naar de jeugdherberg en 
de Huisvestingsdienst gewezen. 
Ik mocht zelfs mijn zwaarste kof-
fers laten staan. Als dat de eerste 
mensen zijn die je tegenkomt, 
krijg je toch al direct een positief 
gevoel over een stad.”

http://www.kuleuven.be/english/
podcast/

Welcome Desk en podcast maken 
internationale studenten wegwijs

Vlnr: Viola Wang, Jannes Motmans, Katrien Rennemeier en LOKO-ondervoorzitter Thijs Van Den Brande     (© Rob Stevens)

De voorbije twee weken sierde een opvallend rode container 
het Martelarenplein. Het was de behuizing van de Internati-
onal Students Welcome Desk, een initiatief van Loko Interna-
tionaal in samenwerking met het International Office van de 
K.U.Leuven. Het opzet is om buitenlandse studenten op te van-
gen zodra ze in Leuven aankomen en hen wegwijs te maken op 
hun eerste dag. 

Ludo meyvis

De focus van de Leuvense de-
legatie, met vicerector Bart De 
Moor, algemeen beheerder Koen 
Debackere, Paul Van Dun van 
LRD en Bart Hendrickx van het 
International Office, lag vooral 
op samenwerking met Chinese 
universiteiten en wetenschappe-
lijke instellingen op het vlak van 
technologietransfer. Vicerector 
De Moor licht toe.

“In contacten met China moet 
je vooral niet naïef zijn. Bij vroe-
gere ontmoetingen was het me 
al opgevallen dat zij eigenlijk nog 

maar heel weinig te leren hebben 
op het vlak van onderzoek en on-
derwijs. Degenen die nu in Chine-
se universiteiten de dienst uitma-
ken, hebben ruime buitenlandse 
ervaring, ze hebben een PhD van 
Amerikaanse topuniversiteiten, 
en ze wéten wat het is om als on-
derzoeksuniversiteit internatio-
naal mee te tellen. Maar ik onder-
vond tijdens presentaties ook dat 
ze, wanneer het ging om techno-
logietransfer, de oren spitsten. 
Verdere gesprekken leerden dat 
dit voor hen nog een relatief blin-
de vlek was. Laat dat nu ‘toevallig’ 
een van de speerpunten van de 
K.U.Leuven zijn. Met LRD spelen 
we echt wel mee aan de interna-
tionale top, en op het vlak van 
onderzoeksvalorisatie en techno-
logietransfer hebben we een heel 
mooie reputatie opgebouwd.”

Groei
“Dat China op dit gebied nog 
moet groeien, is niet echt ver-
wonderlijk, want het gaat dan 
ook om een complexe materie, 
waarbij heel wat randvoorwaar-
den vervuld moeten zijn. Zo moet 
je een wetgevend kader hebben 
dat ‘meewil’, en dat bijvoorbeeld 
de eigendomsrechten van univer-
sitaire vindingen bij de universi-
teiten legt, niét bij de overheid. 

Ambtenaar X gaat hoogstwaar-
schijnlijk geen spin-off oprich-
ten... Het is ook een kwestie van 
cultuur. Een spin-off beginnen 
vanuit de universiteit ligt in Chi-
na nog niet voor de hand: je moet 
aandeelhouders hebben, kapitaal 
vinden enzovoort, wat hier dood-
normaal is, maar in China nog 
lang niet. Niet onbelangrijk is ook 
dat China de vele opportuniteiten 
van de kennismaatschappij wel 
ziet, maar dat het een economie 
heeft die vooral op een productie-
industrie gebaseerd was, en is. De 
idee dat kennis waarde heeft, en 
dat je met die kennis via techno-
logietransfer intensief kunt par-
ticiperen aan een globale econo-
mie, is voor hen relatief nieuw. Er 
is dus nog groeiruimte, en op dát 
vlak hebben we tijdens deze reis 
volgens mij heel wat goeie pun-
ten gescoord door de Leuvense 
ervaringen met hen te delen.”

“Ze zijn vooral geïnteresseerd in 
‘best practices’, waar Leuven er 
nogal wat van in huis heeft. Denk 
aan de troeven van LRD, aan het 
IOF, aan universiteitsbrede cursus-
sen over ondernemerschap, aan de 
lange lijst met spin-offs, de porte-
feuille aan patenten en industriële 
contracten enzovoort. Ze zoeken 
ook gelegenheden voor vorming, 
korte sessies over zaken als intel-

lectuele eigendom, een concept 
dat, zoals bekend, in China niet zo 
ver is ingevuld als bij ons.”

Voet
“Het is mijn aanvoelen dat de 
K.U.Leuven via technologietrans-
fer een platform heeft waarmee we 
in China een stevige voet aan de 
grond kunnen krijgen. De ‘snuffel-
fase’, die er nu eenmaal bijhoort, 
zal volgens mij relatief kort zijn en 
vrij snel opgevolgd worden door 
de eerste concrete initiatieven. 
We gaan nu een Memory of Under-
standing ondertekenen met het 
Yangtze Delta Regional Research In-
stitute, een van de drie mega-sites 
voor technologietransfer die door 
de ons niet onbekende Tsinghua 
University geleid worden. Dat in-
stituut illustreert trouwens hoe 
ernstig China het meent: het is 
echt een enorm instituut, op een 
domein van enkele tientallen hec-
taren, in de rijkste regio van het 

land, en geleid door meneer Hu, 
de zoon van de Chinese president 
himself. In China betekent dit dat 
het menens is.”

“Door de banden op het vlak van 
technologietransfer aan te halen 
– en alles doet me vermoeden dat 
het zal lukken – zal de K.U.Leuven 
een erg levenskrachtige relatie 
met China kunnen uitbouwen, 
die natuurlijk ook op het vlak van 
uitwisseling en samenwerking 
rond onderwijs en onderzoek be-
lang zal hebben. Misschien is het 
langs dit kanaal ook mogelijk om 
enkele van onze eigen spin-offs 
op de Chinese markt te brengen, 
wat dan ook weer mooi meegeno-
men zou zijn. En misschien kun-
nen er zelfs Chinees-Leuvense 
joint ventures opgericht worden, 
gemeenschappelijke spin-offs. 
Zover is het natuurlijk nog niet, 
maar ik denk dat we een aantal 
heel belangrijke stappen gezet 
hebben.”

Technologietransfer 
als poort naar China
In september bracht een 
uitgebreide delegatie verte-
genwoordigers van de pro-
vincie Vlaams-Brabant en 
van Voka-Vlaams-Brabant, 
onder leiding van Jean-
Luc Dehaene, een bezoek 
aan Shanghai, Chengdu 
en Beijing. De wereldten-
toonstelling in Shanghai 
was natuurlijk een high-
light. Een delegatie van de 
K.U.Leuven maakte een 
deel van de reis mee.

Bart De Moor (midden) en Koen Debackere (links). (© ingezonden)
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ine van HoudenHove

Om maar meteen tot de kern van 
de zaak te komen: hebben onder-
zoekers volgens u het recht om 
dieren te gebruiken voor weten-
schappelijke experimenten? 
Marynen: “Ons standpunt is: als 
we moeten kiezen tussen mens 
en dier, dan kiezen we voor de 
mens en als daar dierproeven 
voor nodig zijn, dan zijn die vol-
gens ons verantwoord. Wat niet 
wegneemt dat experimenten op 
dieren ethisch niet neutraal zijn 
en we daar dus heel zorgvuldig 
mee moeten omspringen.”
Vandenbosch: “Dat laatste is voor 
mij een belangrijk uitgangspunt. 
Zo is er in ieder geval een basis 
voor discussie. Maar volgens 
ons is het ziekmaken, pijnigen 
en doden van dieren voor welke 
proef ook, ethisch fundamenteel 
verkeerd. Proeven met mensen 
zijn enkel toegelaten als de proef-
personen een informed consent 
kunnen geven. Jonge kinderen 
of zwaar mentaal gehandicapten 
zijn dus uitgesloten. Dieren be-
vinden zich in een gelijkaardige 
positie: kwetsbaar, weerloos en 
niet in staat om hun toestem-
ming te geven.” 
Marynen: “Ik ben het fundamen-
teel oneens met de redenering dat 
we geen proeven mogen doen met 
dieren omdat we ook geen proe-
ven doen met kwetsbare mensen. 
In mijn ogen is er in ethisch op-
zicht een fundamenteel verschil 
tussen mens en dier.” 
Vandenbosch: “Daar gaat het 
niet zozeer om. Het gaat over 
onze ethische plicht om kwets-
bare wezens te beschermen te-
gen machtsmisbruik. Of ze nu 
een menselijk gezicht hebben of 
dat van een aap of een kat. Het is 
niet omdat een dier geen mens 
is dat het minderwaardig is. Niet 
‘ik denk dus ik ben’ maar wel ‘ik 
voel dus ik ben’ en ‘ik ben dus ik 
heb waarde, ook in ethisch op-
zicht.’” 
Marynen: “Ik zeg niet dat een dier 
minderwaardig is. Maar ik zal 
altijd voor de mens kiezen. Voor 

sommigen komt die keuze voort 
uit religieuze opvattingen, voor 
anderen uit ethische of andere 
overwegingen zoals de analyse 
van bewustzijnsniveaus.”

GAIA noemt op haar website alle 
proeven ‘op andere zoogdieren 
dan knaagdieren’ onaanvaard-
baar. Zijn proeven op knaagdie-
ren dan minder erg? 
Vandenbosch: “Zeker niet. U mag 
dat niet uit de context rukken. Er 
staat ook: ‘Men moet zorgvuldig 
onderbouwde keuzes maken wat 
de dieren betreft die men priori-
tair moet ontzien’, en ‘Bij gebruik 
van knaagdieren moet er in eer-
ste instantie afgestapt worden 
van ingrijpende proeven die geen 
medische doeleinden dienen. Op 
termijn mogen verminkende en 
dodelijke experimenten alleen 
nog toegelaten worden op niet 
bewuste wezens zonder gevoel.’ 
We willen het totale aantal proef-
dieren naar beneden krijgen en 
we concentreren ons eerst op 
apen, honden en katten, van-
wege hun bewustzijnsniveau en 
gevoelsvermogen of hun bijzon-
dere maatschappelijke status van 
gezelschapsdier. Dat is dus een 
louter pragmatische, strategische 
keuze.” 
Marynen: “Ik begrijp dat GAIA 
probeert in te werken op het ge-
moed van de mensen. Maar als 
je wil dat dierexperimenten de 
best mogelijke resultaten ople-
veren, moet je het juiste dier kie-
zen met het laagste bewustzijns-
niveau om een zo goed mogelijk 
antwoord te krijgen op je vraag. 
Dus: schapen voor sommige ex-
perimenten in verband met het 
hart bijvoorbeeld, en apen voor 
onderzoek naar complexe her-
senfuncties.”
Vandenbosch: “We willen inder-
daad appelleren aan het empa-
thisch vermogen van het publiek 
en de onderzoekers. Maar zo  
wérkt dat. In België is in tien jaar 
tijd het aantal gebruikte apen 
met 95 procent gedaald en het 
aantal honden en katten met een 
derde.”

Marynen: “Dat bewijst dat ook 
wetenschappers er naar streven 
om dierproeven zoveel mogelijk 
te vervangen door alternatieven. 
Onze stelling is dat dierproeven 
enkel toegelaten zijn als je de 
vraag op geen enkele andere ma-
nier kan beantwoorden.”
Vandenbosch: “De vraag is: moet 
je alle vragen beantwoorden? We-
tenschap is niet waardenvrij. Ik 
wil de dalende aantallen proef-
dieren toch ook even relativeren. 
Voor alle proefdieren samen zijn 
de cijfers in België op tien jaar 
tijd slechts met zes procent ge-
daald en sinds 2009 zelfs weer 
licht gestegen.”

Paradox
Proeven met apen liggen heel ge-
voelig bij het grote publiek. Zijn 
die experimenten echt nodig? 
Marynen: “We doen proeven met 
primaten om inzicht te krijgen in 
hogere hersenfuncties, die afwe-
zig zijn bij minder complexe dier-
soorten. Pas als we begrijpen hoe 
die processen verlopen, zullen er 
therapieën kunnen worden ont-
wikkeld voor allerhande hersen-
aandoeningen.”
Vandenbosch: “Die experimen-
ten zeggen vooral iets over hoe de 
hersenen van de aap werken. Het 
blijft een paradox: ofwel zie je 
apen als nauw verwant aan men-
sen maar dan moet je je afvragen 
of je ze wel mag gebruiken voor 
proeven. Ofwel erken je de ver-
schillen tussen apen en mensen 
en lijkt onderzoek op apen niet 
nuttig. Waarom zou je dit soort 
onderzoek niet doen met proef-
personen, zodat je de hogere 
hersenfuncties van mensen on-
derzoekt? Er zijn tegenwoordig 
geavanceerde scanners.” 
Marynen: “Apen staan genetisch 
dicht bij de mens en zijn het best 
mogelijke niet-menselijke model 
voor het menselijke brein. On-
derzoek met apen is zonder enige 
twijfel relevant voor onze kennis 
van de werking van de hersenen 
van de mens. Experimenten op 
mensen houden veel meer be-
perkingen in – invasieve experi-

menten zijn uitgesloten. Het is 
ook niet correct om te zeggen dat 
metingen met scanners dezelfde 
informatie kunnen leveren als 
dierproeven. Scanners meten 
onrechtstreeks – je zou het kun-
nen vergelijken met de verkeers-
drukte meten via het meten van 
het geluidsniveau: of het geluid 
afkomstig is van auto’s of van 
vrachtwagens kan je zo niet ach-
terhalen.” 

Tegenstanders van dierproe-
ven argumenteren dat de stress 
waarmee proefdieren te kampen 
hebben de onderzoeksresultaten 
waardeloos maakt. 
Marynen: “Je kan dat argument 
ook omdraaien: we zorgen goed 
voor onze proefdieren, zodat de 
stress zoveel mogelijk beperkt 
blijft en de resultaten relevant 
zijn.”
Vandenbosch: “Wat betekent 
dat, ‘goed zorgen voor’? Vijftien 
jaar geleden hebben wij aange-
klaagd hoe de apen in Gasthuis-
berg gehuisvest waren. De men-
taliteit is intussen veranderd en 
de Europese richtlijnen schrijven 
voor dat apen niet in individuele 
kooien mogen worden gehou-
den maar ‘sociale huisvesting’ 
moeten krijgen. Maar niets weer-
houdt de K.U.Leuven ervan om 
de beste leerling van de klas te 
willen zijn en verder te gaan dan 
die minimumrichtlijnen, die in 
onze ogen nog onvoldoende zijn. 
Daar hangt natuurlijk een prijs-
kaartje aan vast.”
Marynen: “We huisvesten onze 
primaten in betere omstandighe-
den dan Europa voorschrijft. En 
inderdaad: dat is zeer duur. Naast 
de ethische is er daarom ook een 
grote economische druk om het 
aantal dierproeven terug te drin-
gen. De meeste alternatieve me-
thodes zijn goedkoper.”

Miljoenen muizen
Wordt er voldoende geïnvesteerd 
in zoeken naar alternatieven voor 
dierproeven?
Vandenbosch: “Volgens ons niet. 
Meer onderzoekers zouden zich 

daarin moeten specialiseren. En 
het duurt jaren voor een alterna-
tief gevalideerd wordt. Het Euro-
pees centrum voor de validering 
van alternatieve methodes wordt 
absoluut niet voldoende gefinan-
cierd.”
Marynen: “Dat is zo. En we moe-
ten inderdaad consequent zoeken 
naar alternatieven. Maar de idee 
dat je mits de nodige inspanning 
op korte termijn dierproeven vol-
ledig overbodig kan maken is niet 
juist. Daarvoor is een organisme 
te complex: je kan door cellen in 
vitro te bestuderen nooit volledig 
begrijpen hoe een orgaan, laat 
staan een organisme, werkt. En er 
zijn vele voorbeelden van stoffen 
die een ander effect hebben op 
een organisme dan uit in vitro on-
derzoek op cellen was gebleken. 
Er is ook een enorme evolutie 
in theoretische modellen en de 
aantallen zullen daardoor dalen, 
maar proefdieren blijven nodig 
om een model op te baseren en 
om de resultaten te valideren.”
Vandenbosch: “Ik vind het de 
ethische plicht van onderzoekers 
om te zoeken naar alternatieven. 
En ik weet dat velen van hen wor-
stelen met gewetensvragen. Meer 
en meer worden dierproeven in 
vraag gesteld, ook door gerenom-
meerde onderzoekers. Kankeron-
derzoekers in de VS hebben toe-
gegeven dat er miljoenen muizen 
onnodig opgeofferd zijn.”
Marynen: “Misschien wel, maar 
het kankeronderzoek is wel 
enorm vooruitgegaan. Er is een 
hele reeks doelgerichte therapie-
en op de markt gekomen die er 
niet gekomen zouden zijn zonder 
dierproeven. Stel dat morgen een 
nieuw antikankermedicijn op de 
markt wordt gebracht dat niet is 
getest op dieren en toxisch blijkt 
voor de mens?” 
Vandenbosch: “Soms is een me-
dicijn op dieren getest en blijkt 
het toch dodelijk voor mensen.”
Marynen: “Als we niet op dieren 
zouden testen, zou dat nog veel 
vaker gebeuren.” 

Dierproeven: een noodzaak?
Michel Vandenbosch: “Het is niet omdat een dier geen mens is dat het minderwaardig is.” Peter Marynen: “Ik zeg niet dat een dier minderwaardig is. Maar ik zal altijd voor de 
mens kiezen.” (© Rob Stevens)

Mogen onderzoekers 
gebruik maken van 
dierproeven om een 
antwoord te krijgen 
op de wetenschappe-
lijke vragen die ze zich 
stellen? Vicerector on-
derzoeksbeleid Peter 
Marynen en GAIA-
voorzitter Michel Van-
denbosch gaan de dis-
cussie aan. Marynen: 
“Ik heb echt uitgeke-
ken naar dit gesprek.” 
Vandenbosch: “Als ik 
dacht dat u een die-
renbeul was, zou ik 
hier niet zitten.”
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De Kartuizerij zoals ze er vandaag uitziet. (© Rob Stevens)

Met de bouw van een Child Convent in de oude Kartuizerij wil de K.U.Leuven verschillende diensten rond 
kinderzorg samenbrengen en het erfgoed opnieuw een maatschappelijk relevante invulling geven. 

Child Convent geeft Kartuizerij 
nieuwe invulling

tine Bergen

“De site van de Kartuizerij in de 
Bankstraat is sinds 2005 eigen-
dom van de K.U.Leuven,” vertelt 
Stefaan Saeys, hoofd van de tech-
nische dienst. “Professor Paul De 
Cock, de bezieler van het Child 
Convent, zocht toen naar een 
plaats die wat ruimte en atmo-
sfeer betreft geschikt was om ver-
schillende diensten rond kinder-
zorg samen te brengen. Die vond 
hij in de Kartuizerij.”

Drievuldigheid
“In het Child Convent zullen 
drie diensten worden samenge-
bracht,” verduidelijkt professor 
De Cock. “De eerste is het Cen-
trum voor Ontwikkelingsstoornis-
sen dat enerzijds (ontwikkelings)
diagnostisch werkt en anderzijds 
ook probeert uit te tekenen hoe 
het kind in zijn specifieke famili-
ale context best wordt geholpen. 
Het centrum ziet jaarlijks meer 
dan duizend, vooral heel jonge, 
kinderen met heel uiteenlopende 
problemen zoals hersenverlam-
ming, autisme en veralgemeen-
de ontwikkelingsachterstand. 
Kenmerkend is de holistische en 
multidisciplinaire benadering. 
Het kind wordt als een geheel be-
keken en de grenzen tussen ver-
schillende disciplines vervagen 
bijna automatisch omdat één 
discipline vaak ontoereikend is 

om voldoende inzicht in de pro-
blematiek van het kind te krijgen. 
De ouders worden nauw bij het 
proces betrokken.” 

“Daarnaast is er de Afdeling 
Jeugdgezondheidszorg, die zich 
richt op preventie. Ze zorgt mee 
voor een interuniversitaire mana-
ma voor artsen die willen werken 
als schoolarts of op een consulta-
tiebureau van Kind en Gezin. De 
afdeling doet ook wetenschappe-
lijk onderzoek naar bijvoorbeeld 
vaccinaties. Een derde pijler is 
het Centrum voor Geestelijke Ge-
zondheidszorg. Dat biedt ambu-
lante zorgverlening bij psychische 
problemen van kinderen binnen 
de familiale context. Bovendien 
zal ook het Kinderpsychiatrisch 
Thuisteam, dat banden heeft met 
het Centrum voor Geestelijke Ge-
zondheidszorg, ruimte hebben 
in het Convent. Zij bieden hulp 
bij crisissituaties naar aanleiding 
van kinderpsychiatrische proble-
men.” 

Ontmoeting
“De Kartuizerij is vlot bereikbaar 
en biedt de sereniteit die nodig 
is om bijvoorbeeld slecht nieuws 
aan kinderen te brengen. Een 
atmosfeer die veel moeilijker 
is te creëren in een ziekenhuis. 
De afstand die mensen moeten 
overbruggen tussen de verschil-
lende ambulante diensten wordt 
letterlijk en figuurlijk zo klein 

mogelijk gehouden en dat is heel 
belangrijk.”

“Het idee dat de kartuizers hier 
vroeger elk in hun eigen kluis za-
ten, maar wel samen leefden rond 
een gemeenschappelijk doel, is 
de gedachte die we opnieuw naar 
voor willen halen. Zo zullen er 
lokalen zijn die elke dienst kan 
gebruiken omdat ze dezelfde 
noden hebben, daarnaast zul-
len er ook seminarielokalen en 
vergaderruimtes zijn om samen 
nieuwe initiatieven op te zetten 
en bestaande initiatieven te ver-
binden. Het gaat er om letterlijk 
ruimte te scheppen voor dialoog 
en ontmoeting. Niet alleen tus-
sen de diensten die in het cen-
trum gehuisvest zijn, maar ook 
met bijvoorbeeld pedagogen en 
sociologen.” 

“Door het concentreren van de 
verschillende diensten, hoop ik 
op termijn te evolueren naar een 
Child Health Services Research 
Center, dat kijkt naar de manier 
waarop de zorg voor kinderen 
wordt georganiseerd. Zo is bij-
voorbeeld obesitas een toene-
mend gezondheidsprobleem bij 
kinderen. Het is niet voldoende 
dit individueel aan te pakken, er 
zijn ook andere en bredere stra-
tegieën aangewezen, wil men dit 
probleem indijken. Met het Con-
vent hoop ik in de toekomst initi-
atieven te kunnen stroomlijnen 
en te maken dat verschillende 

initiatiefnemers meer op elkaar 
afstemmen.” 

Oude functionaliteit
“Voor het plannen van de bouw 
zijn we teruggegaan in de his-
toriek van de Kartuizerij,” vult 
Stefaan Saeys aan. “In de huidige 
restanten zit immers een zekere 
onlogica, want belangrijke delen 
zijn in de loop van de tijd afge-
broken. Er zijn gangen die ein-
digen op een muur en verschil-
lende delen staan als eilandjes 
op zich. We hebben een team 
van gespecialiseerde externe ar-
chitectenbureaus ingeschakeld 
– COMODO architecten, DGAr-
chitecten en Archimedes – maar 
ook gebruik gemaakt van de ex-
pertise die in de K.U.Leuven te 
vinden is. Professor Lodewijckx 
heeft zo het archeologische deel 
voor zijn rekening genomen. Al 
deze expertise is samengebracht 
in een haalbaarheidsstudie die 
nu is afgerond.” 

“We weten nu wat er zou moe-
ten gebeuren om de vroegere 
functionaliteit van de Kartuizerij 
opnieuw te herstellen en van de 
site een logisch geheel te maken. 
Het oude gedeelte wensen we te 
gebruiken voor de administratie-
ve en academische functies. Voor 
de klinische activiteiten is een 
nieuwbouw voorzien. Vanuit de 
overheid zijn hier immers strikte 
normen voor. De oorspronkelijke 

besloten sfeer van de binnenkoer 
wensen we terug te herstellen net 
zoals de oude circulatiegangen 
van de pandgang. De Kartuizerij 
vormt een groene entiteit in de 
binnenstad, dat willen we behou-
den én versterken met een park 
dat vrij toegankelijk is.” 

“Dit is een complex project. 
Het gaat om erfgoed, om een be-
schermd landschap, er zijn de 
eigenheden van het Child Con-
vent zelf en de buurt rond de 
Kartuizerij is ook sterk begaan 
met het project. Ze vreest dat er 
van de geest van de oude Kartui-
zerij niets zal overblijven, en dat 
de realisatie van het nieuwe con-
cept een impact zal hebben op 
het leven in de buurt. Er zullen 
ingrepen gebeuren op de site, 
dat is onvermijdelijk. Maar deze 
refereren wel aan de oude functi-
onaliteit en ze gebeuren om het 
mogelijk te maken een nieuwe, 
relevante, invulling aan de ge-
bouwen te geven. De mogelijke 
hinder voor de buurt wordt zo-
veel mogelijk ingedijkt. Zo komt 
er een kleine ondergrondse par-
king om de verkeershinder te 
beperken. Erfgoedwaarden zijn 
nooit absoluut. De enige moge-
lijkheid voor dit soort sites om 
de tand des tijds te overleven is 
het erfgoed te bewaren door het 
te integreren in een groter com-
plex dat vandaag maatschappe-
lijk relevant is.”

Een simulatie van de site volgens het nieuwe concept voor het Child Convent. 

Vandenbosch: “Dat betwijfel ik, 
maar goed. Ik wil maar zeggen 
dat er lang veel te slordig met 
proefdieren is omgesprongen. 
De waakhondfunctie van organi-
saties als GAIA is nodig. Vandaar 
onze vraag om transparantie. Wij 
willen weten wat de graad van in-
vasiviteit is van een experiment 
en welke pijnintensiteit dat bete-

kent voor het dier. De statistieken 
worden openbaar gemaakt maar 
dergelijke informatie niet.” 
Marynen: “Wij rapporteren in 
volledige openheid aan de over-
heid. Die is verantwoordelijk voor 
de controle, je kan niet van ons 
verwachten dat wij activisten toe-
gang geven tot onze faciliteiten. 
Dat is een kwestie van principe 
en bovendien, niet alle activisten 
zijn zo redelijk als GAIA.”

Vandenbosch: “Ik vind dat u 
zich er een beetje makkelijk van 
af maakt. Van het Belgisch De-
ontologisch Comité krijgen we 
geen informatie. Wij vragen dan 
ook dat er een bijzondere com-
misie over apenproeven wordt 
opgericht waarin ook wij verte-
genwoordigd zijn. Dat zou een in-
strument moeten zijn om te evo-
lueren in de goede richting.”
Marynen: “Als we een ethisch 
kader voor dierexperimenten 
aanvaarden, heeft het geen zin 
om afzonderlijke commissies te 
maken voor specifieke diersoor-
ten. En de definitie van een goede 

ethische commissie is niet één 
die dierproeven verbiedt…”

Het is voor het eerst dat de univer-
siteit publiek in debat gaat met 
tegenstanders van dierproeven. 
Hoe kijkt u daar tegenaan?
Vandenbosch: “Het is een goede 
evolutie dat er dialoog mogelijk 
is. Wij vinden dat er een einde 
moet komen aan experimenten 
met apen. Vanuit de visie van de 
K.U.Leuven is het niet vanzelf-
sprekend om daarmee zo snel mo-
gelijk te stoppen of om de aantal-
len te reduceren. Maar hoezeer je 
ook van mening verschilt: als dat 

gebeurt vanuit een oprechte en 
fundamentele integriteit – en daar 
ben ik van overtuigd – dan kan de 
dialoog vruchten afwerpen.”
Marynen: “Mijn conclusie is dat 
we op veel punten objectieve 
bondgenoten zijn en op andere 
punten fundamenteel van me-
ning verschillen. De grote frustra-
tie van wetenschappers is dat de 
discussie over dit onderwerp zich 
vaak louter op emotie baseert en 
niet op rationele argumenten. En 
dat was vandaag wel het geval.”

Recent lanceerde de K.U.Leuven 
een website over dierproeven: 
www.kuleuven.be/proefdieren
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Jos strooBants

Hun relaas voert ons mee van het 
tumultueuze veertiende-eeuwse 
koninklijke hof van Napels naar 
de beveiligde kluis van de Mau-
rits Sabbebibliotheek van de Fa-
culteit Godgeleerdheid. Nog voor 
we de eerste vraag konden stel-
len mochten we al delen in een 
enthousiasme dat veel meer dan 
enkel wetenschappelijk is.

“Wat je op de tentoonstelling 
te zien krijgt, is in zekere zin 
slechts een topje van de ijsberg,” 
zegt professor Van der Stock, 
directeur van het Leuvense Stu-
diecentrum voor Middeleeuwse 
Kunst Illuminare. “Je moet deze 
bijbel immers benaderen vanuit 
zijn historische inbedding. Het 
toenmalige Napolitaanse hof was 
een internationaal centrum van 
kunst en cultuur, dat gastvrij-
heid bood aan een groot aantal 
kunstenaars en denkers uit alle 
hoeken van de westerse wereld. 
Je kunt het beschouwen als een 
laboratorium voor allerlei artis-
tieke omwentelingen die zouden 
uitmonden in de renaissance. Bij 
de Italiaanse kunstschilder en 

architect Giotto vond je bijvoor-
beeld al aanzetten tot de ontwik-
keling van het perspectief, en tot 
de ‘vermenselijking’ van het por-
tret na de gestileerde benadering 
van de Byzantijnse kunst.”

“Op dat scharniermoment, rond 
1340, gaf Robrecht I van Anjou de 
opdracht voor het maken van deze 
bijbel, als huwelijksgeschenk voor 
zijn kleindochter Joanna en haar 
Hongaarse verloofde Andreas. De 
bijbel was bedoeld als een state-
ment over de opdrachtgever en 
zijn koninklijk geslacht. Daarom 
laat Robrecht zich in de eerste mi-
niaturen al meteen afbeelden in 
de context van de bijbelverhalen. 
Zo bekleedt hij zichzelf en zijn 
geslacht symbolisch met godde-
lijke wijsheid en maakt hij zijn 
familie tot afstammelingen van 
Salomon. Overigens begrijpen we 
nog absoluut niet alle implicaties 
en betekenissen van vele miniatu-
ren. Maar de boodschap is duide-
lijk: Andreas moet zich maar niet 
teveel in het hoofd halen! ”

Nadat het prestigieuze hand-
schrift enkele historische om-
zwervingen door Europa maakte, 
kwam het in 1509 voorgoed te-

recht op Brabantse bodem. In 
1974 gaf het Mechelse Grootse-
minarie het manuscript in depot 
aan de Maurits Sabbebibliotheek 
van de Faculteit Godgeleerdheid. 
Lange tijd verdween het uit de pu-
blieke aandacht en wisten enkel 
specialisten van zijn bestaan af. 
Maar zij beschouwden het wel als 
een heel bijzonder manuscript, 
en daarover laat ook professor 
Van der Stock geen twijfel be-
staan: “Dit is werkelijk een uniek 
boek op verschillende vlakken: 
het geheel is van topkwaliteit, het 
gaat om een volledige bijbel, hij 
is gedateerd en gesigneerd, en 
verblijft al 500 jaar hier te lande. 
Deze bijbel diende bovendien 
later als model voor de eerste ge-
drukte bijbels.”

Dokter en patiënt
Het was dus hoog tijd om deze 
schat weer uit de kluis van de 
Maurits Sabbebibliotheek te 
halen: met het voorbereidende 
dossier werd begonnen in 2003, 
en financieel was de zaak zelfs al 
rond vóór 2008, toen de bijbel een 
plaats kreeg op de topstukkenlijst 
van de Vlaamse Gemeenschap. 
Dat precies dit erfgoedstuk aan-
dacht kreeg heeft zeker te maken 
met de zorgwekkende toestand 
ervan: wormgaatjes, sporen van 
muizen en insecten, waterscha-
de, gevolgen van onzorgvuldig 
hanteren, … Maar ook de toege-
nomen interesse van het publiek 
voor erfgoed maakte het mogelijk 
dat het Leuvense Studiecentrum 
voor Middeleeuwse Kunst Illumi-
nare aan de slag kon. 

Het kunst-technologisch onder-
zoek en het conservatieproject 
vormden een uitgebreid en tijds-
intensief proces, vertelt ‘boeken-
chirurg’ Lieve Watteeuw van Il-
luminare: “Je benadert zo’n boek 
zoals een dokter zijn patiënt: je 
wil het begrijpen. Dus begin je 
met kijken: hoe zit het manus-
cript materieel in elkaar? Je duikt 
in archieven en in het toenmalig 
theoretisch en technisch denken 
over boeken. Pas dan haal je het 
uit elkaar, en probeer je sporen 
van verval te traceren. Waarom 
zijn de kleuren verbleekt? Waar 
komt dat verguldsel in de plooien 
precies vandaan? Daar is labo-
ratoriumonderzoek voor nodig. 
Vervolgens probeer je met grote 
voorzichtigheid te consolideren 
wat er is. Bij de miniaturen tracht 
je bijvoorbeeld de originele hel-
derheid van de kleuren vast te leg-
gen met geraffineerde chemische 
middelen.“

“Wanneer we de losse folio’s 
nu tentoonstellen, doen we dat 
ook onder zeer strenge voorwaar-
den. Zo prikten we de speldjes 
die de originele golving van de 
geplooide bladzijden moeten be-
waren precies in de gaatjes van 
de oorspronkelijke draadjes die 
de bladzijden bij elkaar hielden. 
We beperken de lichtsterkte in 
de ruimte tot 50 lux en we con-
troleren nauwgezet de vochtig-
heidsgraad. De tentoonstelling 
duurt ook niet langer dan twaalf 
weken.“

Couveuse
“Wat hier gebeurt, is toonaange-

vend voor alle verder gelijkaardig 
onderzoek”, zegt professor Van 
der Stock. “Het volledige manus-
cript wordt gedigitaliseerd op de 
hoogst denkbare resolutie, en 
komt zo ter beschikking van on-
derzoekers, kenners én liefheb-
bers overal ter wereld. Dankzij de 
wetenschappelijke vooruitgang 
en twee jaar intensieve voorbe-
reiding, kunnen we nu reeds alle 
grote miniaturen tonen en een 
ruime selectie uit de vele prach-
tige folio’s. Het publiek kan op de 
tentoonstelling digitaal bladeren 
in het boek en vanaf volgend jaar 
zijn alle 338 folio’s voor iedereen 
via de website toegankelijk. Die 
ontsluiting zal ongetwijfeld tot 
nieuwe inzichten en kennis lei-
den.” 

En ten slotte gaat de bijbel de 
kluis weer in, maar dan wel voor-
goed? Watteeuw: “Inderdaad. Er 
zullen al heel goede argumenten 
moeten zijn om het er weer uit 
te halen, en dan nog enkel onder 
bijzonder strenge voorwaarden. 
Je raakt doorheen het hele proces 
toch wel persoonlijk betrokken 
bij zo’n voorwerp. Je verinnerlijkt 
als het ware het hele historische 
verhaal eromheen, en tracht in-
teger om te gaan met het manus-
cript zelf. En dus stellen we het 
na de tentoonstelling opnieuw 
samen, zodat het weer wordt wat 
het altijd al bedoelde te zijn: een 
boek.”

‘Bijbel van Anjou - een koninklijk 
handschrift ontsluierd’, t.e.m. 
5 december in museum M. Info: 
www.bijbelvananjou.be en www.
leuven.be/vrije-tijd/museum/

De Bijbel van 
Anjou: meesterlijk 
manuscript eenmalig 
te zien in M
Een prestigieuze tentoonstelling in museum M plaatst een van 
de Vlaamse – zeg maar: Europese – topstukken uit ons erfgoed-
patrimonium centraal: de Bijbel van Anjou. Professor Jan Van 
der Stock en projectleider Lieve Watteeuw praten met toepas-
selijk heilig vuur over het unieke manuscript.
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Jaak poot

“De K.U.Leuven wil haar onder-
zoeksniveau op een hoog peil be-
houden en haar uitmuntende in-
ternationale positie op specifieke 
wetenschappelijke domeinen ver-
sterken en uitbouwen. Daarvoor 
is een concentratie van middelen 
nodig”, stelt professor Peter Mary-
nen, vicerector onderzoeksbeleid.

De voorbije vijf jaar was er al een 
gelijkaardige financiële stimu-
lans voor de uitbouw van twaalf 
Centres of Excellence. Dit aca-
demiejaar krijgen vijftien onder-
zoeksconsortia een bedrag tussen 
400.000 en 600.000 euro per jaar 
om dezelfde uitmuntendheid na 
te streven. Nu zeven jaar lang, om 
de nodige continuïteit te garande-
ren. Peter Marynen: “Het nieuwe 
project loopt onder de noemer 
‘Programmafinanciering’. Het 
is de bedoeling dat de projecten 
de kern vormen voor Clusters for 
Excellence in de groepen Weten-
schap & Technologie, Humane en 
Biomedische Wetenschappen.” 

“Want het is natuurlijk niet zo 
dat het excellentiebeleid binnen 
de K.U.Leuven zich beperkt tot de 
geselecteerde onderzoeksconsor-
tia. Daarnaast lopen er nog een 
hele reeks excellente navorsings-
projecten, onder meer binnen 
Methusalem, Odysseus en via 
externe contracten. Excellentie 
nastreven is hoe dan ook de op-
dracht van elke academicus. Elk 
project wordt gedragen door een 
brede onderzoeksgroep, zo mo-
gelijk interdisciplinair.”

“Een belangrijke doelstelling is 
natuurlijk onze visibiliteit verster-
ken, nationaal en internationaal. 
Stel dat een overheid een studie 
wil bestellen over klimaatveran-
deringen, of over vergrijzing. Dan 
moet ze meteen op onze website 
kunnen zien welke Cluster for Ex-
cellence op dat domein expertise in 
huis heeft. We gaan dat trouwens 
ondersteunen door duidelijke in-
terne en externe communicatie.”

Selectie
“Met de Programmafinanciering 

streven we een mix na van conti-
nuïteit en vernieuwing. Vijf van 
de bestaande Centres of Excellen-
ce kregen na internationale eva-
luatie door een jury van tweeënt-
wintig buitenlandse experts een 
rechtstreekse verlenging onder 
de vorm van Programmafinancie-
ring. De experts praatten aan de 
K.U.Leuven met de medewerkers 
van alle centra en keken kritisch 
naar de gerealiseerde output. Die 
evaluatie vormde de basis voor 
onze selectie, met dien verstande 
dat er nog drie centra op eigen 
kracht doorgroeiden naar Methu-
salem-financiering. Met andere 
woorden: tien van de twaalf pro-
jecten uit de eerste financierings-
ronde lopen door.”

“De centra zonder rechtstreekse 
verlenging en twintig andere on-
derzoeksgroepen dienden een 
nieuw project in voor Programma-
financiering. Ook daarvoor stel-
den we een representatieve groep 
van twintig internationale experts 
aan. Die wikten en wogen drie 
dagen lang al de voorstellen, be-

vroegen de projectleiders kritisch 
en stelden een ranking op in ver-
schillende klassen. Daaruit selec-
teerde de academische overheid 
vijftien consortia, met respect 
voor de ranking. Uiteindelijk zijn 
zeven van de vijftien geselecteerde 
projecten nieuwe consortia.”

Vertrouwen
“We gaan de onderzoekers niet 
voortdurend op de vingers kij-
ken. Ze krijgen de financiering 
op basis van vertrouwen. Elk con-
sortium wordt begeleid door een 
raad van internationale experts 
aan wie ze rapporteren. De feed-
back van die raden gaat recht-
streeks naar de wetenschappers, 
niet naar het beleid. Wij vinden 
dat extern advies een veel belang-
rijkere stimulans is voor de hand-
having van een heel hoog niveau 
dan andere controlemechanis-
men. Dezelfde vrijheid geldt voor 
de besteding van de middelen. De 
bestaande procedures binnen de 
K.U.Leuven volstaan om een cor-
recte werking te waarborgen.”

“Er zijn twee uitzonderingen. 
De internationale expertengroep 
gaf de academische overheid het 
advies om twee centra na drie jaar 
aan een tussentijdse evaluatie te 
onderwerpen. Niet uit een gebrek 
aan vertrouwen, hoor. Gewoon 
omdat hun type onderzoek zich 
beweegt op het terrein van razend-
snel evoluerende technologie. De 
evaluatie moet concreet garande-
ren dat de technologische evolutie 
verder onderzoek op die terreinen 
niet irrelevant maakt.”

“We stimuleren de onderzoe-
kers ook sterk om de program-
mafinanciering aan te vullen met 
externe middelen en om via sa-
menwerking hefboom te worden 
voor andere onderzoeksgroepen 
aan onze universiteit. Als ze daar 
tijdens de looptijd van deze pro-
jecten werk van maken vervult de 
universiteit haar echte taak: een 
excellentiebeleid dat steunt op 
continuïteit en vernieuwing.” 

Campuskrant stelt de consortia 
in drie afleveringen voor – zie 
pagina hiernaast.

Financiële injectie streeft 
excellentie van onderzoek na
Vijftien onderzoeksconsortia krijgen zeven jaar lang een significante financiële impuls. Die injectie steunt 
Clusters for Excellence in alle grote wetenschappelijke onderzoeksdomeinen van de K.U.Leuven.

Ludo meyvis

“In 2003 zette het Structuurde-
creet het zogenaamde academi-
seringsproces op de rails”, licht 
vicerector Wetenschap & Tech-
nologie Karen Maex toe. “De ho-
geschoolopleidingen van het zo-
genaamde ‘lange type’ moesten 
onderzoeksgebaseerd worden, 
en daardoor worden ze volwaar-
dige universitaire opleidingen. 
In 2005 werd een ‘intentieverkla-
ring’ ondertekend die de zoge-
naamde ‘Geassocieerde Facul-
teit’ in het leven riep, binnen de 
Groep ‘Wetenschap & Technolo-
gie’ (W&T). In die Geassocieerde 
Faculteit vinden de hogeschool-
opleidingen industrieel ingeni-
eur elkaar. De nieuwe Samenwer-
kingsovereenkomst bereidt de 
volgende fase voor, namelijk die 
van een volwaardige eigen Facul-
teit Industrieel Ingenieur, vanaf 
2013. Dan zal de Groep W&T dus 
vier gelijkwaardige faculteiten 
kennen.”

“Voor een goed begrip: de be-
staande hogeschoolcampussen 

blijven bestaan, de opleidingen 
blijven waar ze zijn, de regionale 
inbedding blijft waar ze is. We 
zijn dus geen massale verhuizing 
aan het voorbereiden.”

Eigen identiteit
Frank Baert, algemeen directeur 
KaHo Sint-Lieven: “In de Geas-
socieerde Faculteit wordt de be-
staande werking uitgebouwd, 
onder meer met een gemeen-
schappelijk onderzoeksbeleid, bin-
nen het algemeen kader en de 
principes zoals de K.U.Leuven die 
hanteert voor academisch onder-
zoek. Daardoor kunnen de mid-
delen efficiënter ingezet worden 
en dure infrastructuur optimaler 
gebruikt. Het gemeenschappelijk 
karakter van het onderzoeksbe-
leid blijkt duidelijk uit een reeks 
met elkaar afgesproken onder-
zoeksspeerpunten, die de nodige 
kritische massa van onderzoekers 
en infrastructuur garanderen om 
in het onderzoeksdomein te ex-
celleren. Zo zal Lessius Mechelen 
zich onder meer in het industrieel 
onderzoek in moleculaire en mi-

crobiële procesbeheersing speci-
aliseren en komt het speerpunt 
industriële lichttechnologie in de 
KaHo Sint-Lieven, dat van actieve 
bionische systemen in Groep T, 
dat van industriële kunststof-
vormgevingstechnieken in de 
KHBO, dat van industriële bio-
medische technologie in de KH 
Kempen. Alle onderzoeksspeer-
punten hebben complementaire 
onderzoeksactiviteiten in de uni-
versiteit.”

Maex: “We streven naar een 
meer geaccentueerd en herken-
baar éigen onderzoeksprofiel 
voor industrieel ingenieurs. Dat 
zal niet opgaan in het profiel van 
de wetenschapper, de burgerlijk 
ingenieur of de bio-ingenieur, 
maar zich in alle eigenheid ont-
wikkelen tot een vierde profiel 
binnen W&T, met een duidelijke 
eigen identiteit. Dat is wat de 
hogescholen wensen, en de uni-
versiteit niet minder. Het is juist 
door de versterking van de Geas-
socieerde Faculteit en de integra-
tie in de universiteit dat het eigen 
profiel de beste kansen krijgt.”

Ingenieurs bouwen bruggen
Baert: “Ook in het onderwijs van 
de Geassocieerde Faculteit is er 
die ‘eenheid in verscheidenheid’. 
De eigen programma’s van de 
hogescholen blijven behouden, 
met dien verstande dat het on-
derwijs natuurlijk onderzoeksge-
baseerd is. Er komen overstap- en 
instroommodaliteiten, om voor 
zoveel mogelijk talenten de juiste 
plaats te vinden. De band met de 
professionele bachelors krijgt ex-
pliciete aandacht, onder meer via 
de uitbouw van degelijke door-
stromingsmogelijkheden en pro-
jectmatige dwarsverbanden.”

“Verder optimaliseren we na-
tuurlijk ook het contact met de 
bedrijfswereld en de regionale in-
bedding. De industriële partners 
zijn vragende partij voor een ver-
snelde translatie van onderzoek 
naar toepassing. We bouwen brug-
gen, en op die manier een nieuwe 
onderzoeksruimte, waarin plaats 
is voor fundamenteel onderzoek 
én voor strikt toepassingsgericht 
onderzoek, in één ‘innovatieve 
ruimte’, met de steun van Leuven 

Research & Development. Bedrij-
ven krijgen daar vlotter toegang 
toe, en tot de internationale on-
derzoeksruimte.”

Win
Maex: “De Vlaamse overheid ziet 
het nut van deze operatie ten volle 
in, wat onder meer blijkt uit een 
gefaseerde toelage van ongeveer 
225 miljoen euro.” 

“Alle partijen winnen bij de nieu-
we structuur. De universiteit krijgt 
betere aansluiting bij het toepas-
singsgericht onderzoek en bij in-
dustriële partners. Hogeschool- 
en universiteitsstudenten krijgen 
duidelijkere opleidingstrajecten 
en een grotere internationale zicht-
baarheid. De hogescholen krijgen 
een sterke institutionele band met 
de universiteit en aansluiting bij de 
internationale onderzoekswereld. 
De bedrijfswereld vindt vlotter 
aanspreekpunten en beter contact 
met het universitair onderzoek. 
Daarnaast behouden àlle partners 
hun specificiteit. Dat lijkt ons toch 
wel een héél duidelijk voorbeeld 
van een win-winsituatie ...”

Op weg naar 
een nieuwe Faculteit 
Industrieel Ingenieur 
Op 26 augustus ondertekenden de K.U.Leuven, de Associatie 
K.U.Leuven en vijf partnerhogescholen met een opleiding industri-
eel ingenieur een verregaande samenwerkingsovereenkomst. Op 1 
oktober treedt de belangrijkste bepaling daarvan in voege, namelijk 
de ‘doorstart’ van de Geassocieerde Faculteit Industrieel Ingenieur. Karen Maex en Frank Baert. (© Rob Stevens)



eco- 
evoLutie 
Acht onderzoeksgroepen van de 
K.U.Leuven spitsen zich toe op 
de studie van de interactie tussen 
ecologie, evolutie en sociobiolo-
gie, onder leiding van aquatisch 
ecoloog én evolutionair bioloog 
Luc De Meester.

“Het inzicht dat ecologie en 
evolutie sterk interageren is min-
der dan tien jaar oud. De evolu-
tie gaat soms zo snel dat ze de 
ecologie beïnvloedt. Bij studies 
op watervlooien stelden we bij-
voorbeeld vast dat die zich ver-
rassend snel aanpassen wanneer 
je vissen als roofdieren bij hen 
in de vijver plaatst. Dan migre-
ren ze naar diepere waterlagen 
en blijven ze kleiner. Reageren 
ze ook op warmere zomers? Dat 
wordt een van de topics van ons 
onderzoek.”

“Verschillende casestudies fo-
cussen op een brede waaier van 
organismen, van bacteriën over 
planten en insecten tot vissen en 
de mens. Zullen soorten bij een 
klimaatsverandering migreren? 
Of passen ze zich lokaal aan? 
Welke gevolgen heeft het als de 
ene soort zich genetisch aanpast 
en de andere niet? Hoe beïn-
vloedt evolutie de sociale struc-
tuur en wat betekent dat voor de 
ecologie van de soorten? In feite 
willen we weten: als u bijvoor-
beeld een plantenverdelger ge-
bruikt in uw tuin, in welke mate 
beïnvloedt dat dan niet enkel de 
soorten die u overhoudt maar 
ook de eigenschappen van die 
soorten?”

Het project is sterk interdis-
ciplinair en verenigt meer dan 
50 onderzoekers, met aandacht 
voor moderne moleculaire tech-
nieken (eco-genomica) en mo-
delleringstechnieken. “Binnen 
zeven jaar moeten we ecologi-
sche gevolgen van veranderin-
gen op het leefmilieu beter kun-
nen inschatten, precies door ook 
evolutie in rekening te brengen. 
Ons doel: een kenniscentrum 
waar internationale onderzoe-
kers spontaan aan refereren als 
ze het over de interactie tussen 
ecologie, evolutie en sociale dy-
namiek hebben.”
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Clusters for Excellence
Vijftien uitmuntende onderzoeksconsortia krijgen zeven jaar lang een significante impuls door middel van 
Programmafinanciering. Campuskrant stelt ze in drie afleveringen aan u voor. Zie ook pagina hiernaast.

aLgoritmen 
ontrafeLen genen
“Op dit ogenblik blijft genetisch 
onderzoek nog vaak steken op 
monogenetische eigenschappen: 
eigenschappen en ziekten die te 
wijten zijn aan één verandering 
in één gen”, zegt professor Kevin 
Verstrepen. “Dat is slechts het 
topje van de ijsberg. Veel eigen-
schappen hangen af van meer 
dan één gen. Ons onderzoek wil 
die complexe eigenschappen in 
detail ontrafelen. Als dat lukt, zet-
ten we een grote stap vooruit voor 
de wetenschap.”

Kevin Verstrepen is docent aan 
het Centrum voor Microbiële en 
Plantengenetica en groepsleider 
bij het VIB. Hij migreerde in fe-
bruari 2009 met zijn onderzoeks-
groep uit de VS naar Vlaanderen, 
in het kader van het Odysseus-
programma. “Onze focus? Gist-
cellen: gemakkelijk te kweken 
eencellige microben met de com-
plexiteit van hogere organismen. 
Ze hebben al veel relevante infor-
matie opgeleverd, onder meer bij 
onderzoek naar kankers en de 
ziekte van Creutzfeldt-Jacob.”

“In dit onderzoek gebruiken we 
gistcellen en E. coli bacteriën om 
een complexe eigenschap te ont-
rafelen: de bestendigheid tegen 
hogere alcohol- en ethanolcon-
centraties. Dat is een goede basis 
voor fundamenteel wetenschap-
pelijk onderzoek. Bovendien zijn 
de resultaten mogelijk econo-
misch interessant voor de pro-
ductie van hoogkwalitatieve bio-
ethanol als vervangbrandstof.”

“We werken met telkens twee 
groepen van twee tot drie onderzoe-
kers rond drie deelthema’s: gistcel-
len, E. coli en bio-informatica.”

“Eén teamlid op drie is een bio-
informaticaspecialist. We willen 
nieuwe principes en werkwijzen 
ontwikkelen om complexe gene-
tische eigenschappen in kaart te 
brengen. Dat vraagt ingewikkelde 
berekeningen. Onze doelstelling? 
Binnen zeven jaar een heldere 
kijk hebben op die complexe ei-
genschappen, plus algoritmen 
op papier hebben die bruikbaar 
zijn voor de studie van planten en 
mensen. Ik geef ons 70 procent 
kans dat we daarin slagen.”

in vivo moLecuLai-
re beeLdvorming 
Professor Guy Bormans van het 
Laboratorium voor Radiofarma-
cie neemt de leiding over een 
consortium met tien promotoren 
en meer dan veertig onderzoe-
kers. Ze werken op verschillende 
domeinen binnen de molecu-
laire beeldvorming, waarbij ze 
moleculaire processen bij leven-
de kleine proefdieren in beeld 
brengen. 

“In vivo moleculaire beeldvor-
ming (In Vivo Molecular Imaging 
Research of IMIR) is een hoogtech-
nologisch onderzoeksdomein”, 
legt Bormans uit. “Met speciale 
scanners brengen onderzoekers 
bij proefdieren de aanwezigheid 
van specifieke, aan een ziekte 
gelinkte moleculen in beeld. Dat 
biedt unieke mogelijkheden om 
ontstaan, verloop en behandeling 
van deze ziekten in een levend 
organisme te bestuderen. Ons 
project wil het toepassingsgebied 
van moleculaire beeldvorming 
verbreden en de technologie ver-
fijnen.”

“Het IMIR-project (www.kuleu-
ven.be/imir) omvat vijf werkpak-
ketten. Twee deelprojecten spit-
sen zich toe op het ontwikkelen 
van nieuwe radioactieve speur-
stoffen en varianten voor kern-
spinbeeldvorming die bruikbaar 
zijn bij diermodellen van speci-
fieke ziektebeelden. Een derde 
onderzoekt nieuwe genreporter-
systemen en wil de expressie en 
interactie van specifieke eiwit-
ten in beeld brengen. Een vierde 
pakket onderzoekt de registratie 
van bewegingen die proefdieren 
tijdens het scannen maken. Dat 
moet leiden tot een scantechniek 
die ook toepasbaar is bij niet-ver-
doofde dieren. Een vijfde toepas-
sing focust op de implementatie 
van nieuwe beeldvormingstech-
nieken.”

“De resultaten van dit onder-
zoek vertalen we naar concrete 
toepassingen in de therapeu-
tische praktijk bij de mens. Ze 
moeten ook leiden tot nieuwe 
publicaties, doctoraten en paten-
ten – én tot samenwerking met 
andere onderzoeksgroepen en de 
farmaceutische industrie.”

virus aanvaLLen 
met eigen wapens
Een groep virologen en mi-
crobiologen onder leiding van 
professor Jan Balzarini zoekt 
nieuwe geneesmiddelen tegen 
hiv, Dengue-virus en virusgere-
lateerde kanker: “We richten ons 
op het entry process: het moment 
waarop het virus de cel binnen-
dringt. Daarvoor bestaan weinig 
therapeutica in klinisch gebruik. 
We sporen de afweerwapens van 
het virus op en keren de rollen 
om: we zetten die wapens in te-
gen het virus zelf.”

“Ons consortium telt vijf promo-
toren uit twee faculteiten – Rega-
instituut, Geneeskunde en CMPG, 
Bio-ingenieurswetenschappen”, 
vertelt Balzarini. “Mét ondersteu-
ning van een internationaal net-
werk. Wij zoeken nieuwe product 
leads en therapeutische concep-
ten met translationele impact, 
die relevant zijn voor de klinische 
praktijk.”

“Tot nu spitste onderzoek zich 
toe op het afremmen van de ster-
ke kanten van het virus. Wij draai-
en dat om: hoe keren we de sterke 
wapens van het virus tegen het 
virus zelf. We weten dat bij hiv het 
virus per dag meer dan een mil-
jard nieuwe partikels produceert, 
met fouten in het genetisch mate-
riaal. Precies die hoge foutenlast 
interesseert ons: we willen het 
virus met onze chemotherapeu-
tica dwingen bepaalde fouten te 
maken.”

“Het virus beschermt zich tegen 
ons afweersysteem met een man-
tel van suikerboompjes. Als we 
het virus dwingen om die suiker-
mantel af te gooien, verzwakken 
we het. Antivirale middelen krij-
gen meer effect, want de patiënt 
valt het virus aan met de hulp van 
zijn eigen afweersysteem. Tegen 
hiv bestaan er nu 25 geneesmid-
delen, maar die behoren tot vier 
of vijf klassen en het virus bouwt 
heel snel resistentie op. Daarom 
krijgen de patiënten een genees-
middelencocktail. Na verloop van 
tijd treedt er resistentie op tegen 
al die klassen. De nood aan een 
nieuwe en complementaire the-
rapeutische aanpak wordt dus 
steeds dwingender.”

bio-informatica 
en genoomLeer
Het SymBioSys-consortium dat 
professor Yves Moreau leidt, 
zoekt uit hoe variaties op het ni-
veau van het genoom leiden tot 
verschillen in aanleg voor of ernst 
van een ziekte, of respons op me-
dicatie. Het focust op de infor-
matica-infrastructuur en statis-
tische methodes om de massa’s 
genomische data te organiseren, 
analyseren en interpreteren. Een 
belangrijke uitdaging is de huidi-
ge revolutie in genome sequencing, 
zowel voor klinische als onder-
zoeksdoeleinden.

“Een voorbeeld: waarom krijgt 
iemand die nooit rookte toch 
longkanker, terwijl een andere 
persoon zijn hele leven rookt en 
van de ziekte gespaard blijft? Het 
antwoord zit voor een deel in hun 
genoom. We werken met twee 
casestudies. De eerste focust op 
aangeboren genetische ziektes 
zoals microcefalie (mentale re-
tardatie en kleiner hoofd), de 
tweede op leukemie – twee do-
meinen waar grote vooruitgang 
mogelijk is omdat diagnose en/
of behandeling momenteel nog 
echt moeilijk zijn.”

“De genoomtechnologie kreeg 
een forse impuls in 2000. De eer-
ste ontrafeling van het menselijke 
genoom kostte miljarden euro. 
Vandaag kost een genome sequen-
cing 10 tot 20.000 euro. Neem nog 
een paar jaren en dan daalt die 
prijs tot een goede duizend euro. 
Dat opent een nieuwe wereld voor 
de genetica. We verwachten ana-
lyses voor enorme aantallen pa-
tiënten. Maar wat doe je dan met 
al die complexe data? Hoe sla je 
ze op? Hoe maak je ze toeganke-
lijk?”

“We willen die expertise aan 
de K.U.Leuven uitbouwen zodat 
onze universiteit haar positie als 
internationaal speerpunt in de 
menselijke genetica versterkt. 
Onze know-how moet doorstro-
men naar onderzoeksgroepen 
van de universiteit waarvoor ana-
lyse van genoomsequenties een 
kritische bottleneck wordt. En 
we willen de technologie naar de 
ziekenhuizen brengen zodat de 
patiënt er beter van wordt.”

Luc De Meester  (© ingezonden) Guy Bormans (© Rob Stevens)Jan Balzarini  (© Rob Stevens)Yves Moreau  (© Rob Stevens)Kevin Verstrepen  (© Rob Stevens)
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Praktijk of theorie?
“Omdat er geen geld te krijgen 
was voor didactisch onderzoek, 
heb ik me op beleidsondersteu-
nend onderzoek gericht. Ik heb 
jarenlang leerlingen gevolgd, 
tot op de arbeidsmarkt, om zo 
conclusies te kunnen trekken 
over het schoolsysteem. Wat is 
de invloed van de klasgroep, van 
zittenblijven…? Averechtse diag-
nostiek heet dat. Dergelijk longi-
tudinaal onderzoek – over tien 
jaar gespreid – was uniek. Mijn 
collega’s verklaarden me aan-
vankelijk voor zot, maar intussen 
krijgt ons voorbeeld internatio-
naal navolging en staat Leuven 
op de kaart.”

“Dat betekent niet dat onze be-
vindingen vlot doorstromen naar 
de schoolpraktijk. Onderzoek, 
overheid en onderwijsnetten zijn 
niet zo goed op elkaar afgesteld. 
Er is te weinig professionalisering 
in het onderwijsbeleid en de koe-
pels staan op hun autonomie.”

“Over gelijke kansen in het on-
derwijs is bijvoorbeeld veel ideo-
logisch denken, maar grondig 
didactisch onderzoek naar wat 
wel en niet werkt ontbreekt. Ook 
aan de recente plannen voor een 
hervorming van het middelbaar 
onderwijs is geen onderzoeker 
te pas gekomen. Ik vind het onze 
plicht als onderzoekers om daar-
op te reageren. Maar dat gebeurt 
te weinig: met deelnemen aan het 
publieke debat maak je geen car-
rière.” 

Gezagsgetrouw 
of eigengereid?
“Ik ben mijn hele loopbaan syn-
dicaal actief geweest. Ook prof-
fen moeten kunnen onderhande-
len met de bazen. Universiteiten 
hinken wat dat betreft echt ach-
terop: alles wordt beslist door 
de hiërarchie en er is nauwelijks 
inspraak. Ik heb me ingezet voor 
het afsluiten van een CAO: zaken 
als ouderschapsverlof en funda-
mentele aspecten rond statuten 
waren gewoon niet geregeld. Ik 
ben vóór goede verhoudingen 
tussen werkgever en werknemers 

maar er moet een machtseven-
wicht zijn. Nu is er onvoldoende 
tegenwicht.”

“Een beetje eigengereid zijn 
is nodig. Ik ben ingegaan tegen 
de minister, tegen de secretaris-
generaal, tegen het beleid van 
de universiteit. Op korte termijn 
pluk je soms de zure vruchten 
van onorthodox denken. Maar op 
lange termijn krijg je daar waar-
dering en respect voor. Ik heb veel 
onderzoeksmiddelen gekregen, 
ook van de overheid. Dat maakte 
een en ander wel een beetje mak-
kelijker binnen de universiteit. 
Maar in het begin heb ik vaak 
moeten smeken om middelen. 
Ik heb in die tijd vaak geld uitge-
geven dat ik nog niet had. En nog 
steeds krijgt onderwijskundig 
onderzoek – in mijn ogen even 
belangrijk als biomedisch onder-
zoek – slechts een fractie van de 
beschikbare fondsen.” 

Zwarte gat?
“Ik ga onder meer met bijzon-
der emeritaat om een spin-off 
op te richten: een centrum voor 
schoolfeedback. Bedoeling is dat 
scholen die iets nieuws uitprobe-
ren op didactisch vlak zo te weten 
komen of ze op het goede spoor 
zitten. Tegelijk biedt het ons als 
onderzoekers de kans om scho-
len te volgen en zelfs experimen-
ten op te zetten.” 

“Ik ben ook betrokken bij een 
aantal projecten in binnen- en 
buitenland en ik blijf nog wat les-
geven. Een aantal hobby’s heb ik 
jarenlang onderdrukt, zoals lezen 
en tuinieren – daarmee ben ik ge-
stopt toen ik departementsvoor-
zitter was en onze tweeling werd 
geboren, zestien jaar geleden. 
Er zijn nog massa’s interessante 
dingen te doen, ook met ons ge-
zin. Voor het zwarte gat zal ik 
voorlopig hoegenaamd geen tijd 
hebben.”

Grote voorbeelden?
“Freud en Lacan. Ik voel me door 
en door schatplichtig aan de psy-

Het emeritusexamen 
Volgens het emeritibeleid van onze universiteit mag elke ZAP’er die minstens vijfentwintig academische dienstjaren heeft, de ex-
tra titel van emeritus voeren wanneer hij of zij met pensioen gaat. Campuskrant maakt voor enkele professoren een uitzondering. 
Als tegenprestatie voor alle examens die ze tijdens hun carrière hebben afgenomen, worden ze door ons nog één keer zelf op de 
rooster gelegd. Pas dan willen ook wij hen emeritus noemen.

ine van HoudenHove

onderwijs-
deskundige

Jan Van Damme

(© Rob Stevens)

(© Rob Stevens)

psycHiater

Boudewijn Van 
Houdenhove

chodynamische denkrichting. Ze 
heeft mij doordrenkt van het be-
lang van het levensverhaal, ook in 
de psychosomatiek – het ‘grens-
gebied’ tussen de somatische ge-
neeskunde en de psychiatrie. Via 
de Amerikaanse neurobioloog 
Bruce McEwen werd ik later inge-
wijd in de fascinerende ontwikke-
lingen van de moderne stresswe-
tenschap. McEwen’s adagium 
– een gezond organisme is geken-
merkt door stability through con-
tinuous change – sluit perfect aan 
op psychodynamische gezichts-
punten. Dat ik die twee invals-
hoeken heb kunnen combineren 
in mijn onderzoek over het chro-
nischevermoeidheidssyndroom 
(CVS) geeft mij het gevoel dat de 
cirkel rond is.” 

Virus of tussen de oren?
“Ik sluit niet uit dat CVS bij som-
migen door een infectie getrig-
gerd en misschien zelfs onder-
houden wordt, hoewel het ook 
om een ‘onschuldige’ bijbesmet-
ting kan gaan, in de hand gewerkt 
door een ontregeld immuunsys-
teem. Precies die discussie wordt 
op dit moment gevoerd naar aan-
leiding van de recente ontdek-
king van ‘aidsachtige’ virussen 
in het bloed van CVS-patiënten. 
Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen of het om een causale 
factor gaat, maar zelf betwijfel ik 
of een viraal spoor tot een oplos-
sing van het ‘CVS-mysterie’ zal 
leiden als er geen rekening wordt 
gehouden met contextfactoren. 
Terugdenkend aan de meer dan 
vijfduizend CVS-patiënten die 
ik heb gesproken, ben ik vooral 
getroffen door de chronische 
overbelasting die aan de ziekte 
voorafgaat, zoals aanslepende 
relationele conflicten of fysieke 
roofbouw. Mijn werkhypothese 
is dat, op basis van een vooraf be-
staande kwetsbaarheid, de stress-
mechanismen van deze mensen 
hun aanpassingsvermogen heb-
ben verloren waardoor het orga-
nisme, immuunsysteem incluis, 
bij de minste fysieke of mentale 
druk uit evenwicht raakt en moei-
lijk herstelt. Ik heb er alle begrip 
voor dat CVS-patiënten hopen op 
een pil die hen snel weer beter 
maakt. Maar ook dan zullen ze, 
door veranderingen in gedrag en 
levensstijl, een bijdrage moeten 
leveren tot het bereiken en behou-
den van een nieuw evenwicht.” 

Lesgeven of 
boeken schrijven?
“Ik gaf vooral graag les aan kleine 
groepen. Als ik diagnostische in-
terviews hield met een chronisch 
vermoeide of pijnpatiënt, obser-
veerden mijn studenten mij van 
achter een doorkijkspiegel. Zo 
probeerde ik hen bij te brengen 
hoe je bij iemand met onver-
klaarde lichamelijke klachten 
gericht maar tegelijk respectvol 
problemen in de levenssituatie 
kunt exploreren. Maar teksten 

Met pensioen of toch niet?
“Drie jaar geleden heb ik onbe-
taald verlof genomen om vice-
voorzitter te worden van de NVAO 
in Den Haag, die de kwaliteit van 
het hoger onderwijs in Nederland 
en Vlaanderen moet waarborgen. 
Ik let er sterk op of het onder-
wijs dat we evalueren voldoende 
door onderzoek gedragen wordt. 
Helaas mogen we het onderzoek 
zélf niet evalueren. Terwijl goed 
onderwijs en goed onderzoek zo 
sterk samenhangen…”

Onderzoek of beleid?
“In de grond ben ik een onder-
zoeker. Ik word gedreven door 
de vraag hoe de dingen in elkaar 
zitten, hoe we de grenzen van de 
wetenschap kunnen verleggen. 
Toen ik in 1995 vicerector exac-
te wetenschappen werd, heb ik 
mijn lesopdrachten laten vallen, 
maar mijn onderzoeksdomein, 
de kern- en stralingsfysica, ben 
ik nooit uit het oog verloren. Elke 
zomer woonde ik een conferen-
tie bij. Sinds het einde van mijn 

kernfysicus

Guido 
Langouche

mandaat ben ik opnieuw betrok-
ken bij twee buitenlandse on-
derzoeksgroepen: één in Japan 
en één in Genève, aan de CERN – 
daar kom ik sinds 1969 en ik voel 
me er echt thuis. Ik ben natuurlijk 
niet meer de beeldenstormende 
jonge onderzoeker, maar ik lever 
graag nog een bijdrage, ook wat 
publicaties betreft.”

“Als onderzoeker pur sang heb ik 
getwijfeld toen André Oosterlinck 
me vroeg om deel uit te maken van 
zijn ploeg. Maar ik besefte dat je 
zo’n kans geen tweede keer krijgt. 
We hadden elkaar leren kennen 
in de Onderzoeksraad toen ik bij 
hem aanklopte met de vraag om 
een ruimte te mogen bouwen om 
een toestel te huisvesten waar-
voor ik geld had losgekregen bij 
het FWO. Dat ik nog geen ruimte 
had, had ik in mijn aanvraag niet 
vermeld …”

“Als vicerector heb ik een aantal 
bakens kunnen helpen verleg-
gen. Zo vond ik de muren tussen 
de verschillende faculteiten en 
departementen binnen exacte 
wetenschappen veel te hoog: er 
waren bijvoorbeeld drie afdelin-
gen chemie en nauwelijks proce-
dures voor onderling overleg. Dat 
heeft geleid tot het voorstel om 
de universiteit te structureren in 
drie groepen, waar ik me echt in 
heb vastgebeten.”

“Eén van mijn beleidsdomei-
nen was internationalisering. 
De K.U.Leuven was al goed bezig 
maar we hebben één en ander 
toch nog in een hogere versnel-
ling kunnen brengen. Na mijn 
mandaat ben ik voorzitter gewor-
den van de Coimbra-groep, die 39 
van de oudste Europese universi-
teiten verenigt, en dat ben ik tot 
deze zomer gebleven.”

“Als vicerector heb ik sterk ge-
ijverd voor de tweejarige master 
wetenschappen en die is er ook 
gekomen. Een andere heel con-
crete verwezenlijking was de bouw 
van de Campusbibliotheek Aren-
berg. Ik fietste jarenlang elke dag 
voorbij de ruïne van de Celestij-
nenpriorij en was er altijd al door 
geïntrigeerd – geschiedenis is een 
van mijn stokpaardjes. Toen be-
sloten werd dat alle kleine depar-
tementsbibliotheekjes moesten 
samenvloeien in één grote biblio-
theek exacte wetenschappen, was 
ik erg blij dat de universiteit de 
middelen wilde vrijmaken om de 
bouw aan een toparchitect, Rafael 
Moneo, over te laten.”

Arabisch of Spaans?
“Ik kan tot mijn zeventigste bij de 
NVAO blijven maar ik heb beslo-
ten er nog twee jaar aan te breien 
en dan ga ik andere dingen doen. 
Zoals Arabisch leren. Toen ik nog 
vicerector was, zat ik zeven jaar 
lang elke zaterdagochtend in de 
Spaanse les. Ik reis graag en vind 
het leuk om de taal te spreken 
van het land waar ik ben. En aan-
gezien ik van plan ben om met 
mijn vrouw de Arabische wereld 
te gaan verkennen…”

(© Rob Stevens)

produceren en bewerken is mijn 
lang leven. Het verschaft mij een 
haast muzikaal genoegen als ik 
er, na veel schrappen en prutsen, 
in slaag mijn gedachtenstroom in 
de juiste tonaliteit om te zetten, 
de structuur helder te maken als 
een fuga, en het ritme zo te laten 
vloeien dat je bij het lezen haast 
mee begint te wiegen…” 

Orgel of surfplank?
“Orgelspelen, windsurfen – en 
ook snowboarden – geven mij 
het unieke gevoel je over te kun-
nen geven aan iets groots en het 
tegelijk te beheersen: een kathe-
draal vullen met klanken, over 
de golven zweven met de wind in 
je handen… De laatste jaren heb 
ik Bach alleen passief op mij af 
laten komen en mijn voetenspel 
schromelijk verwaarloosd. En bij 
goed surfweer zaten er maar al te 
vaak patiënten op mij te wachten. 
Op dus naar het Veerse meer!”



Naam: Frank Baeyens
Functie: prof leerpsychologie
Woonplaats: Moerbeke-Waas 
Afstand werkplek: exact 100 km
Duur woon/werkverplaatsing: 1 
uur
Reist met: auto

“Ik woon heel graag waar ik woon, 
vlakbij de polders, en ik kom heel 
bewust met de auto werken. Met 
het openbaar vervoer zou veel 
tijdrovender en omslachtiger zijn 

en ik ben gewoon niet zo’n open-
baar vervoer-mens. In de auto kan 
ik rustig nadenken of naar Studio 
Brussel luisteren. Dat maakt dat 
ik het werk kan loslaten. Ik doe 
50.000 km per jaar want ook op 
vakantie draai ik mijn hand niet 
om voor een paar duizend kilo-
meter per week – auto’s zijn een 
beetje een hobby voor me. Last 
van een slecht geweten heb ik 
niet: ik rij met een vrij zuinige en 
schone wagen en er zijn andere 

dingen die maken dat het nog wel 
meevalt met mijn ecologische 
voetafdruk.”

“Om aan de files te ontsnap-
pen vertrek ik thuis zelden voor 
halftien en ik ga ook nooit voor 
halfzeven naar huis. Ik check de 
filekaarten en luister naar de ver-
keersflashes en ik heb ook zo’n 
gps waarop de verkeersinforma-
tie binnenkomt. Acht keer op de 
tien lukt het om binnen het uur 
thuis te zijn. Anders duurt het 

een kwartiertje langer. Zowat één 
keer per maand loopt het echt uit 
de hand en ben ik twee uur onder-
weg, als er iets onverwachts ge-
beurt zoals een ongeluk of plotse 
sneeuwval.”

“De laatste tijd werk ik af en toe 
thuis, maar niet op een vaste dag. 
Al bij al valt het pendelen mij niet 
zwaar. Mijn vrouw werkt vlak-
bij huis en we hebben een tijdje 
halverwege gewoond, maar dit is 
voor ons de beste oplossing.”
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Belgische werknemers zijn gemiddeld 
37 minuten onderweg van huis naar 
werk of terug, zo blijkt uit onderzoek. 
Daarmee zijn de Belgen de grootste pen-
delaars in Europa. Wij vonden een paar 
personeelsleden die zelfs de Chinezen 
(42 minuten) het nakijken geven.

Pendelen 
voor 
gevorderden
ine van HoudenHove – foto’s rob stevens

Naam: Karin Slegers (foto boven)
Functie: onderzoeker
aan het Mediacentrum
(Sociale Wetenschappen)
Woonplaats: Maastricht
Afstand werkplek: iets meer
dan 100 km
Duur woon/werkverplaatsing: 1 
uur 40 minuten
Reist met: trein en 
vouwfiets

“Toen ik hier twee jaar geleden een 
baan vond, hadden mijn vriend en 
ik net een huis gekocht in Maas-
tricht. In het begin kwam ik met 
de auto, maar dit jaar hebben we 
ons voorgenomen om zo duur-
zaam mogelijk te leven. Daarom 
neem ik sinds maart de trein. En 
het bevalt me wel, ondanks de vrij 
slechte verbinding: in Luik moet 
ik 25 minuten wachten op mijn 

aansluiting. Ik heb me alvast een 
goede winterjas aangeschaft want 
ik ben nogal kouwelijk.”

“Sinds ik met de trein kom, heb 
ik al meer boeken gelezen dan an-
ders in een heel jaar. Slapen op de 
trein doe ik nooit, werken eigen-
lijk ook niet, behalve masterproe-
ven lezen of zo.”

“Vervelend is dat de trein het 
station in Maastricht soms ge-

woon overslaat als hij vertraging 
heeft. En een nadeel is natuurlijk 
dat je minder flexibel bent: er is 
maar één trein per uur. Al heeft 
dat ook zijn voordelen: het biedt 
al eens een excuus om een verga-
dering die uitloopt af te breken 
of te verlaten. Als het echt laat 
wordt, of als ik de volgende dag 
vroeg in Leuven of in Zaventem 
moet zijn, blijf ik soms slapen bij 

een collega. Twee dagen per week 
werk ik thuis, dat maakt het mak-
kelijker vol te houden.” 

“Ik heb een tijdje in Maastricht ge-
werkt en te voet of met de fiets naar 
je werk gaan, is natuurlijk heel leuk. 
Maar ik vind het pendelen niet erg 
genoeg om te verhuizen: mijn hele 
leven speelt zich af in Maastricht. 
En mijn werk, dat ook heel leuk is, 
is nu eenmaal hier…”

Naam: Pascal Delheye
Functie: prof sportgeschiedenis 
Woonplaats: Roeselare
Afstand werkplek: 150 km
Duur woon/werkverplaatsing: 
2uur 20 minuten
Reist met: trein en bus

“Toen ik in 2001 FWO-aspirant 
werd aan de K.U.Leuven, heeft 
mijn vrouw mij overtuigd om in 
Roeselare te blijven wonen. Die 
keuze heeft ons opportuniteiten 
geboden die we in Leuven nooit 
hadden gekregen. We konden er 
bijvoorbeeld een prachtig heren-
huis kopen en omdat onze ouders 
niet zo ver wonen, kunnen ze op 
onze kinderen passen als wij op 
vrijdagavond salsales geven.” 

“Met de auto zou ik het geen 

week volhouden, maar met de 
trein valt de verplaatsing me niet 
bijzonder zwaar. Vertragingen 
zijn natuurlijk vervelend, omdat 
ik dan mijn aansluiting in Brugge 
mis en nog een halfuur langer on-
derweg ben. Vandaag liep er vee 
over de sporen. Als boerenzoon 
kon ik daar nog wel om lachen.”

“Meestal kom ik vier dagen per 
week naar Leuven. In lesvrije pe-
riodes werk ik soms meerdere 
dagen van thuis uit. Sinds kort 
wonen we vlak bij het station. Dat 
scheelt toch weer twintig minu-
ten per dag.”

“Op de trein werk ik vaak, maar 
ik beschouw de reistijd ook als 
een soort extra tijd om te beste-
den aan projecten die anders 
nooit gerealiseerd zouden wor-

den. Zo heb ik in 2005 – tijdens de 
eindspurt voor mijn doctoraat – 
een bloemlezing sportgedichten 
samengesteld. Omdat lezen van-
uit gezinsoogpunt een vrij ego  - 
istische activiteit is, is de trein er 
eigenlijk heel geschikt voor.” 

“Ik leg makkelijk contact op de 
trein en heb er een dynamische 
vriendengroep opgebouwd. Dy-
namisch, omdat er steeds nieuwe 
mensen bijkomen en andere dan 
weer wegvallen omdat ze gezwicht 
zijn voor werkaanbiedingen dich-
ter bij huis. Soms zijn die banden 
blijvend, ook al zien we elkaar 
niet meer dagelijks op de trein.”

“Hoe drukker de trein, hoe lie-
ver ik het heb. De saaiste treinrit-
ten zijn die wanneer er geen kat 
op de trein zit. De leukste zijn die 

wanneer je vanuit je eigen cocon 
sociale interactie kan observeren 
of eraan kan participeren.”

Kinderuniversiteit K.U.Leuven 
30 oktober 2010 in Kortrijk
23 oktober en 6 november 2010 in Leuven

Ontdek het programma en schrijf je in!
www.kuleuven.be/kinderuniversiteit

meer getuigenissen vind je op 
dagkrant.kuleuven.be:

“Ik vind autorijden vermoei-
end en vooral tijdverlies. De 
treincoupé is mijn tweede 
werkplek geworden.”

gezondheidspsycholoog
johan vlaeyen

“Sinds een jaar werk ik op het 
KADOC en pendel ik op en 
neer. Ik denk dat de trein al 
die tijd misschien drie keer op 
tijd geweest is.”

archiefconsulent
aaldert prins
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Vrt-journalist 
en politiek wetenschapper

peter Verlinden

punt van het jubileumjaar voor 
de Congolese onafhankelijkheid. 
Het gaat over de schizofrene Con-
golees, die zijn zwarte en blanke 
leven ziet botsen. De kolonisators 
hebben la Belgique tropicale wil-
len installeren, en de Congole-

zen raakten geïndoctrineerd. Ze 
denken dat de blanke manier van 
leven de beste is en zijn zo hun 
identiteit kwijtgespeeld.”

“Dat is delicaat, ja. Laatst haal-
de mijn hoofdredacteur een vrije 
tribune van mij op deredactie.
be er meteen af. Mijn kritiek op 
de berichtgeving van de media 
over 50 jaar Congo trof indirect 
ook mijn collega’s. Het is frustre-
rend daarmee nergens terecht te 
kunnen. Als één van de weinige 
Vlaamse journalisten die Congo 
zeer goed kennen, geloof ik dat 
ik mag zeggen dat de berichtge-
ving te zeer een Belgisch, blank 
perspectief hanteert. Het is mijn 

katrien steyaert

“Als de wereld vergaat, bel me dan 
hé”, zegt Peter Verlinden tegen 
zijn collega’s op de nieuwsdienst. 
Tijdens het gesprek blijft zijn 
geest op de werkvloer. “Televi-
siejournalist zijn is dan ook mijn 
roeping”, zegt hij. “Ik wist het al 
heel vroeg. Televisie was niets my-
thisch, want mijn ouders werkten 
ervoor. Mijn vader was componist 
– onder meer van de muziek voor 
De collega’s en Het pleintje. Mijn 
moeder schreef scenario’s. In de 
vakanties ging ik mee naar de stu-
dio’s, en op mijn twaalfde heb ik 
op oudejaar op de schoot van Lu-
cien Boussé (nieuwsanker in de ja-
ren ’70 en ’80, ks) het journaal ge-
lezen. Zo groeide mijn droom om 
Wetstraatjournalist te worden.”

In het achtkoppige gezin Ver-
linden, dat sympathiseert met 
de Volksunie, wordt er duchtig 
gedebatteerd. “We maakten er 
een sport van de ene dag zwart, 
de andere dag wit te verdedigen. 
Zo leer je redeneren en argumen-
teren, zeer verrijkend. Mijn taal 
heb ik van mijn moeder, een pu-
riste op dat vlak.”

“Ik koos voor de ruime bagage 
van pol & soc en trok naar Leuven 
(in 1975 – red.). Maar ik voelde me 
er compleet ontheemd. Ik kan 
niet alleen zijn – nog altijd niet – 
en was er niet aan toe mijn aan-
genaam sociaal milieu in Bon-
heiden achter te laten. Dat eerste 
jaar op kot was zeer ongelukkig; 
de twee jaren erna heb ik gepen-
deld. Ik vree met een meisje uit 
Bonheiden, en het is pas toen zij, 
in mijn vierde jaar, op kot ging 
dat ik dat ook weer deed. Na twee 
maanden maakte ze het uit, maar 
toen is mijn studentenleven pas 
echt begonnen”, lacht hij. “Ik heb 
fijne mensen ontmoet die nog al-
tijd vrienden zijn. De vrouw waar 
ik dertig jaar graag mee geleefd 
heb, heb ik leren kennen via een 
studiegenoot.”

Schandvlek
Verlinden volgt als student avond-
lessen Frans, Spaans, Duits en 
Engels. Hij is nu nog een bezig 

baasje. Sinds 1991 is hij fulltime 
tv-journalist. Als Congo-kenner 
geeft hij lezingen, schrijft boeken 
en modereert debatten. Jaarlijks 
maakt hij audiovisuele produc-
ties in de socio-culturele sector, 
en hij begeleidt cultuurreizen 
voor Davidsfonds, onder meer 
naar Congo. 

“Ik ben geen natuurtalent. 
Weet je wat het is? Passie.” Hij 
gebruikt het woord graag. “Ik 
herken dat ook bij anderen. In 
mijn studententijd hoorde ik 
de legendarische professor Luc 
Boone graag bezig, als hij op be-
zoek was bij mijn zussen. Hij be-
sprak de machtsverhoudingen in 
de wereld of het persgebeuren. 
Ook Ernest Mandel – een Gentse 
prof en notoir trotskist – voerde 
lange discussies op het kot van 
een vriend van mij. Ik was nooit 
politiek actief, maar ging wel mee 
betogen met mijn lief. Ik was een 
echte meeloper”, glimlacht hij.

En een laatbloeier, ook dat 
woord valt vaak. “Na mijn studies 
was ik toegelaten tot de National 
Filmschool in Londen, maar na 
een paar weken stond ik terug 
thuis. Ik was er niet rijp voor. Het 
heeft tot mijn 35ste geduurd eer 
ik goed genoeg in mijn vel zat om 
te doen wat ik wilde.”

Na een kort intermezzo als 
assistent politicologie aan de 
K.U.Leuven – “in verhouding 
mijn best betaalde maand ooit” 
– werkt hij halftijds in het audio-
visuele bedrijf van zijn ouders. 
Tegelijk studeert hij communica-
tiewetenschappen bij, en schrijft 
een verhandeling over de objec-
tiviteit van de BRT-berichtgeving 
tussen 1960 en 1974. Iets minder 
spectaculair dan die voor pol & 
soc, over extreem-rechts binnen 
het Vlaams nationalisme. “Ik in-
filtreerde in zowat alle rechtse 
groeperingen, en ben zelfs stich-
tend lid van Vlaams Blok Meche-
len. De staatsveiligheid moet in 
zijn haar gekrabd hebben over 
mij, maar het was een goede oefe-
ning voor de journalistiek.”

Na vijf pogingen slaagt Verlin-
den in één van de gevreesde, druk 
bijgewoonde examens van de 

BRT, in zijn geval voor radiopro-
ducer. Na een conflict met zijn 
baas verlaat hij de radio om voor 
twee jaar persattaché te worden 
op het kabinet van de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking. “Je 
moest me toen niets vragen over 

Congo. Op school, zelfs bij pol & 
soc, was er met geen woord over 
gerept. Het is nog altijd een soort 
schandvlek, waarover in weinig 
genuanceerde termen wordt ge-
sproken.”

Eten, drinken en seks
Tijdens zijn job als persattaché 
loopt Verlinden het Afrika-virus 
op. “Het wordt alsmaar erger. Ik 
ben net terug van zes weken Con-
go, en vertrek weer naar Burundi. 
Met zicht op het Tanganikameer 
ga ik schrijven aan mijn essay, 
dat in oktober verschijnt. Voor 
het eerst ga ik mijn eigen gedacht 
neerpennen, als een soort orgel-

grote kritiek, en voor een groot 
stuk zelfkritiek, dat de media nog 
onvoldoende geïnformeerd heb-
ben over de normen en waarden 
van de Congolozen vandaag.”

“Waarom is Congo wat het is? 
Het is een culturele kwestie. Bij 
wijze van boutade zeg ik dat er 
maar drie dingen tellen in Congo: 
eten, drinken en seks. Je moet dat 
ruim interpreteren, van gezond-
heid tot een breed, sociaal net-
werk. In Congo bestaat eenzaam-
heid niet. Als je altijd samen wilt 
zijn, blijft er minder tijd over voor 
andere dingen, zoals de aanleg 
van wegen. Met excuses voor de 
simplificatie.”

Met Bemba in de brousse
Verlinden blijft zelf niet gespaard 
van kritiek. In februari trekt so-
cioloog Ludo De Witte fel van leer. 
“Ik bestrijd ten volle de beschul-
diging dat ik neokoloniaal ben”, 
zucht Verlinden. “Het is toch niet 
omdat ik ex-kolonialen aan het 
woord laat, dat ik ook achter hun 
standpunten sta? Als ik morgen 
Dutroux kan interviewen, zal ik 
dat doen. Dat is de taak van een 
journalist. Ik kreeg de kritiek 
toen mijn Journaal-stukken over 
de onafhankelijkheid pas werden 
uitgezonden. ‘Geef mij in gods-
naam even de tijd’, dacht ik. Ik 
wil eerst de geschiedenis tonen 
voor ik de huidige toestand in 
Congo kan verklaren.”

Ook frustrerend is het dat niet 
Verlinden, maar Rudi Vranckx 

“Ik ben een 
laatbloeier”

De dagen dat Peter Verlinden (53) voor 
zijn verhandeling stichtend lid van 
Vlaams Blok Mechelen werd, liggen ver 
achter hem. Na drie studies en bijna 25 
jaar ervaring als VRT-journalist is het 
tijd voor een wending. De Afrika-speci-
alist hertekent zijn persoonlijk én pro-
fessioneel leven, en droomt luidop van 
een doctoraat in Congo.

“De Congolezen
noemen me 
soms mzee –

oude wijze man.”

(© Rob Stevens)
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Voor zijn geluksbijbel 
The World Book of Happi-
ness stelde alumnus Leo 
Bormans aan de knap-
ste koppen ter wereld de 
vraag die ons misschien 
wel allemaal bezighoudt: 
“Wat is geluk?” Het is een 
wetenschap, zo blijkt.

katrien steyaert

“Vraag mensen wereldwijd naar 
hun drijfveer, en ze antwoorden: 
geluk”, begint Bormans, alumnus 
Germaanse en hoofdredacteur van 
Klasse. “Merkwaardig dat geluk zo 
lang iets was voor religie en filo-
sofie. Nu is het een echte weten-
schap. De positieve psychologie 
is iets van het laatste decennium. 
Sommige onderzoekers peilen al 
twintig jaar naar de levenskwa-
liteit van mensen, maar het sa-
menbrengen van die kennis is 
heel recent. In de twintigste eeuw 
kreeg je nauwelijks subsidies voor 
onderzoek naar ‘happiness’; on-
dertussen bestaat er al zoiets als 
de ‘world database of happiness’, 
waarin de bijdrages van 3.000 on-
derzoekers worden verzameld.”

De databank – een initiatief van 
de Rotterdamse ‘geluksprofes-
sor’ Ruut Veenhoven – kwam op 
Bormans’ pad toen hij 100% Posi-
tivo (2008) schreef. “Mijn vrienden 
noemden me een ervaringsdes-
kundige in optimisme, en ik be-
sloot er een boek over te schrijven. 
Toen ontdekte ik de positief psy-
chologische studies, die bewijzen 
dat geluk absoluut meetbaar is. Ik 
wilde die kennis tot bij een breed 
publiek brengen, een brug slaan 
tussen Oxford Street en Main 
Street.” Resultaat na twee jaar 
werken: The World Book of Happi-
ness, waarin honderd experts hun 
bevindingen over geluk samenvat-
ten in korte bijdragen. “Ik verge-
lijk geluk met een diamant. Om 
de schoonheid ervan te bewaren, 
hak je hem niet in stukjes, maar 
laat je er honderd lichtjes op schij-
nen zodat hij schittert. Dat is wat 
de honderd proffen doen.”

Ze komen uit vijftig landen; het 
lijstje reikt van IJsland tot Indo-
nesië, van Zuid-Afrika tot Japan. 
“Geen charlatans in de sfeer van 
ondergaande zonnen en bloe-
menweides; wel proffen die al tal-
loze boeken geschreven hebben”, 
benadrukt hij. “Velen vonden het 
moeilijk hun ideeën in duizend 
woorden te vatten, maar ik heb 
geregisseerd en gesynthetiseerd – 
een vaardigheid die je bij uitstek 
aan de universiteit leert. Chris-
topher Peterson, de grondlegger 
van de positieve psychologie, vat-
te de essentie uiteindelijk in twee 
woorden. Als je die wilt kennen, 
zal je het boek moeten lezen”, 
glimlacht hij.

Zageventen
Bormans’ geluksbijbel werd offi-
cieel voorgesteld op het eerste In-
ternationaal Gelukscongres, op 
30 september aan de K.U.Leuven, 
een organisatie van uitgeverij 
Lannoo. De interesse voor het 
congres, met wereldautoriteiten 
op de affiche, was groot. “Het 
bewijst dat mensen er nood aan 

hebben. Eigenlijk weten we wat 
we moeten doen, maar we doen 
niet wat we weten. Ik weet ook 
niet waarom. Het kan nochtans. 
Er is één geluksformule die klopt: 
vijftig procent is genetisch, tien 
procent is bepaald door om-
standigheden zoals je job, huis 
en geld, en veertig procent heb 
je zelf in de hand. Een lottowin-
naar blijkt snel op zijn vroegere 
niveau van geluk terug te komen, 
of eronder te duiken. Iemand 
die verlamd raakt in een ongeval 
komt na een tijd weer op z’n vo-
rige niveau, of hoger. Met andere 
woorden: externe omstandighe-
den bepalen veel minder je geluk 
dan je kijk erop. We focussen ons 
te veel op die tien procent, zijn 
jaloers op anderen, terwijl we het 
vergelijkingspunt in onszelf moe-
ten zoeken. Je bepaalt zelf dat het 
glas halfvol is.”

Bormans is toch te betrappen 
op een zucht. “Ik moet me altijd 
verdedigen. ‘Ben je een idealist?’, 
klinkt het. Maar waarom wordt 
een azijnpisser nooit gevraagd 
waarom hij zo negatief is? Dit 
wordt een land van slechtgehu-
meurde zageventen, en de media 
houden die klaagcultuur mee in 
stand. Voortdurend krijgen we 
negatieve berichten en angst in-
gelepeld. Waarom gebruiken we 
de internetfora om collectief onze 
gal te spuwen, in plaats van er sa-
men te zoeken naar oplossingen? 
Misschien krijgen we BHV wel ge-
splitst?”

“Optimisme zou een vak op 
school moeten zijn. Met die le-
venshouding boek je betere resul-
taten, maak je betere keuzes. Er 
is één uitzondering: voor studies 
rechten en de job van advocaat 
zou pessimisme helpen. Maar 
over het algemeen is er een even 
sterk voorspellend verband tus-
sen optimisme en geluk als tus-
sen roken en longkanker.”

Compostella
En hoe moeten we dan gelukkig 
worden? “Onderzoek bevestigt 
een aantal van oma’s wijsheden, 
maar ontkracht er ook een paar. 
We weten dat de rol van geld over-
schat is. Topeconoom Richard 
Layard stelt vast dat we ons ver-
gist hebben: we dachten dat we 
als we met z’n allen rijker we ook 
met z’n allen gelukkiger zouden 
worden. Dat is niet het geval, en 
dus vraagt Layard zich af of de 
economie moet blijven streven 
naar meer, meer, meer.” 

“Wat ze ons ook wijsgemaakt 
hebben, is de rol van het lijden. 
Er is geen enkel onderzoek dat 
het credo no pain, no gain beves-
tigt. Je moet niet op je knieën 
naar Compostella om je hemel te 
verdienen. Nog een fabeltje is dat 
je je geluk niet mag nastreven, 
maar moet wachten tot het als 
een vlinder op je schouder neer-
strijkt. Je kunt wel degelijk zelf 
iets doen.” En ook de overheid 
kan een rol spelen: “Een land 
met meer gelijkheid, met een 
transparant belastingsbeleid, 
een land dat ‘trust’ uitstraalt, 
maakt de mensen gelukkiger.”

“Geluk is iets anders dan seks, 
drugs and rock ’n roll”, besluit 
hij. “Een opeenstapeling van ple-
zierige momenten garandeert 
minder succes dan een basishou-
ding van tevredenheid. Tevreden 
zijn met het hier en nu. Daardoor 
ben ik zelf ook bewuster gelukki-
ger geworden. Als ik tijdens mijn 
lezingen vraag of de mensen het 
gelukkigst zijn vijfentwintig jaar 
geleden, tien jaar geleden of nu, 
antwoordt tachtig procent nu. 
Dat is toch ongelooflijk! Ze zullen 
dat over tien jaar opnieuw ant-
woorden. Als je daar niet gelukkig 
van wordt…”

www.theworldbookofhappiness.
com 
www.leobormans.be

naar Congo trekt voor een lan-
gere reeks. “Ik ben wat op mijn 
honger blijven zitten, ja. Je moet 
toegeven dat elke tv-journalist 
ijdel is. Maar ik troost mezelf 
met het feit dat het Journaal het 
drukst bekeken programma is, 
en ik voor Centraal-Afrika voor 
velen het referentiepunt blijf.”

Wat Verlinden in de hele dis-
cussie het meest bekommert, is 
de positie van de Congolezen. 
“Vooral sinds mijn jongste reis 
is het land onder mijn vel gekro-
pen. Het heeft mijn leven veran-
derd. Ik heb het geluk meer en 
meer Congolezen persoonlijk 
te leren kennen. Ze noemen me 
soms mzee – oude, wijze man in 
het Swahili – en we zitten uren 
te palaveren. Met rebellenlei-
der Bemba zat ik eens twaalf 
dagen in de brousse. ’s Avonds 
hadden we alleen elkaar om te-
gen te kletsen. Drie keer raden 
waarover twee mannen het dan 
hebben …”

Vriendinnen
“Pas wanneer je tot de kern van 
een samenleving begint door te 
dringen, raak je af van een soort 
ongewild racisme”, constateert 
Verlinden. “Het is een reflex om 
een zwarte eerst als zwarte, dan 
pas als mens te bekijken. Dat 
we vaak blijven steken in ons 
Westers, etnocentrisch den-
ken, besefte ik toen ik in 1993 
een Master in Cultural and So-
cial Antropology bijstudeerde. 
Ik was in mijn job een beetje 
de pedalen kwijt. Het waren 
schitterende proffen als Renaat 
Devisch die me weer een denk-
kader gaven.”

Verlinden begint nu zijn 
derde jaar als gastdocent aan 
de K.U.Leuven, voor het vak 
‘Media en internationale con-
flicten’ en koestert plannen 
voor een doctoraat. “Het ide-
ale scenario is dat ik halftijds 
bij de VRT blijf werken aan wat 
me echt interesseert, en dat ik 
daarnaast onderzoekswerk ver-
richt. Liefst in Congo; ik droom 
ervan er voor langere periodes 
heen te gaan. Op het kruispunt 
van mijn drie studies zou ik een 
doctoraat kunnen schrijven 
over de vraag welke rol de me-
dia gespeeld hebben in ‘de Eer-
ste Afrikaanse Wereldoorlog’.”

Verlinden staat onmiskenbaar 
op een keerpunt. “Mijn passie 
voor Congo heeft me doen weg-
groeien van het traditionele 
gezinsleven. Mijn drie doch-
ters van 23, 21 en 15 vinden het 
natuurlijk niet leuk dat het zo 
loopt, en ook van mijn kant is 
er veel verdriet. Maar we pak-
ken het zo verstandig mogelijk 
aan. Ik ben nu closer met mijn 
kinderen. Tegelijk heb ik meer 
vrijheid om nieuwe wegen in te 
slaan, al is dat zeker niet de ge-
makkelijkste weg.”

Hij beantwoordt tussendoor 
een sms naar een vriendin 
waarmee hij naar de cinema 
gaat. “Een goede vriendin, een 
Belgisch-Congolese van 26 met 
wie ik de passie voor Congo 
deel. Ik kan het niet helpen dat 
ik voornamelijk jonge vriendin-
nen heb. Het zijn mensen met 
passie, een doel in hun leven. 
Wie weet vind ik ooit iemand 
om die passie als partners te 
delen. Dat kan zich afspelen in 
België, maar ook in Afrika. Al-
les is mogelijk.”



Leo Bormans (© Rob Stevens)

“ Optimisme zou een vak 
op school moeten zijn”

VrG-alumni
Vergadering Raad van Bestuur. 
Gastheer: Paul Windey, Natio-
nale Arbeidsraad.
• 5 oktober, van 18u30 tot 20u30, 
Brussel
• www.vrgalumni.be/bestuur/
vergaderingen.html
Reünie 1970
• 9 oktober, vanaf 19u
• www.vrgalumni.be/reunies/
Reünie 1953
• 13 oktober, van 13u tot 20u
• www.vrgalumni.be/reunies/
Reünie 1975
• 23 oktober, vanaf 19u
• www.vrgalumni.be/reunies/
18de VRG-Alumnidag. Op het 
programma onder meer een 
twintigtal voordrachten en de 
uitreiking van de VRG-Alumni-
prijs. 
• 11 maart 2011, van 11u tot 20u, 
College De Valk, Tiensestraat 41, 
3000 Leuven
• www.vrgalumni.be/alumnidag/
• Info over al deze activiteiten: 
Jacqueline Van Hal, vrgalumni@
law.kuleuven.be, (t) 016 25 06 00, 
(f) 016 25 06 00

science@leuVen
Christmas Lecture 2010
• 18 december, van 15u tot 18u, 
Aula Pieter De Somer, Deberiot-
straat 24, Leuven, 
• Info: Cindy.Beelen@wet. 
kuleuven.be, (t) 016 32 14 03, 
(f) 016 32 19 95

causerieën kennis 
en maatschappij
Alumni Lovanienses vzw organi-
seert in het academiejaar 2010-
2011 negen causeriëen rond 
belangrijke maatschappelijke 
thema’s met gerenommeerde 
sprekers. Deze lezingen staan 
open voor alumni van alle disci-
plines en generaties. De lezingen 
vinden plaats in de promotiezaal 
van de K.U.Leuven en worden 
telkens afgesloten met een korte 
receptie. De lezingen starten 
telkens om 19u15, het einde is 
voorzien omstreeks 22u30.
Op vrijdag 29 oktober houdt rec-
tor Mark Waer de eerste cause-
rie ‘Uitdagingen voor de moderne 
universiteiten met nadruk op de 
internationalisering’, ingeleid 
door Patrick Deruwe, lid van het 
Dagelijks Bestuur van Alumni 
Lovenienses vzw.
U kan zich voor deze lezingen 
inschrijven door overschrijving 
van 5 euro voor alumnileden, 10 
euro voor niet-leden, op reke-
ningnummer 000-0136526-47 
van Alumni Lovanienses vzw met 
vermelding van de mededeling 
‘ lezing xxx (bvb Rector Mark 
Waer), uw naam en de naam 
van uw partner’. Voor de lezing 
van rector Mark Waer kunt u 
inschrijven tot 22 oktober 2010. 
Bent u geen betalend lid van één 
van de alumniverenigingen, neem 
dan contact op met Erik Gobin via 
info@alum.kuleuven.be
Het volledige overzicht van de le-
zingen vindt u op alum.kuleuven.
be/Kennis.html

aGenda 
alumni
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reizen 
met alumni

Jaak poot

“Dystonie is een puur erfelijk 
bepaalde ziekte met een gene-
tische fout als basis”, verduide-
lijkt professor Bart De Strooper 
van het Departement Menselijke 
Erfelijkheid en directeur van 
het Alzheimer-departement aan 
het VIB. “Er loopt een en ander 
fout in de hersenen, waardoor 
die continu stimulansen naar de 
spieren blijven sturen. Het ge-
volg? Overreactie van de spieren 
veroorzaakt abnormale houdin-
gen en bewegingen. Bij de pri-
maire vorm heb je alleen dysto-
nie, met alle mogelijke gradaties 
van de verschijnselen. Secundair 
treedt de ziekte op samen met 
neurologische aandoeningen, 
zoals Parkinson.”

“Zelf kreeg ik de eerste sympto-
men toen ik vijf was”, herinnert 
Greet Ruelens zich. “Maar de 
ziekte brak pas echt door op mijn 
38ste. Vier jaar lang ging ik van 
het ene ziekenhuis naar de vol-
gende specialist. Ik kreeg allerlei 
diagnoses, behalve de juiste. Dys-
tonie is helaas nog onvoldoende 
bekend in de medische wereld. 
Na vier jaar reisde ik naar de Ver-
enigde Staten. Daar kreeg ik on-
middellijk de juiste diagnose.” 
Volgens Bart De Strooper telt Bel-
gië nochtans ongeveer 10.000 pa-
tiënten, ongeveer hetzelfde cijfer 
als voor multiple sclerose.

Spierverkramping
“De ziekte heeft het leven van 
Greet volledig overhoop ge-

haald”, vertelt modeontwerp-
ster Lieve Van Gorp. “Zes jaar 
geleden moest ze leren om het 
bijna van nul weer op te bouwen, 
stap voor stap te ontdekken wat 
ze nog wel aankan.” Greet: “Bij 
elke beweging komt dystonie 
om de hoek kijken. Een kop kof-
fie of thee vast nemen wordt een 
hele taak omdat de spieren in de 
hand verkrampen. In huis kan 
ik rondstappen, maar op straat 
houd ik het geen honderd meter 
vol, want dan gaan mijn spieren 
in overdrive. Een gewone rol-
stoel? Dan verkrampen de spie-
ren in mijn handen en armen. 
Een elektronische rolstoel is ge-
woon een must.”

“Wij hebben eerst onderzoek 
in de Verenigde Staten gespon-
sord”, legt Lieve Van Gorp uit. 
“We richten daarvoor de stich-
ting Ruelens-Van Gorp Founda-
tion for Dystonia Research (FDR) 
op. Toen ontmoetten we Bart De 
Strooper en dat klikte meteen. 
Nu gaan we een engagement van 
een miljoen euro aan om vijf jaar 
lang fundamenteel onderzoek 
naar de oorzaken te financieren.” 
Greet Ruelens: “We hopen dat in-
zicht in de oorzaken leidt tot een 
échte behandeling van dystonie. 
Nu is het echt behelpen. Genees-
middelen tegen andere hersen-
aandoeningen helpen sommige 
patiënten een beetje. Maar in 
feite werkt voorlopig alleen de 
bestrijding van de symptomen 
met botox (botulinetoxine). Dat 
betekent om de drie maanden 
een inspuiting. Die begint na 

twee weken te werken en bereikt 
haar optimaal rendement na zes 
weken. Van dan af verergeren de 
symptomen weer tot aan de vol-
gende botox-spuit.”

Verdubbeling
“Met de middelen die FDR en VIB 
samen vrijmaken, starten we nu 
een specifieke onderzoeksgroep 
die moet achterhalen wat er pre-
cies fout loopt”, zegt Bart De 
Strooper. “Dat moet een snelle en 
correcte diagnose mogelijk ma-
ken. Nu wordt nog vaak de diag-
nose van een psychologische aan-
doening gesteld, terwijl dystonie 
een puur genetisch-moleculaire 
oorzaak heeft. Een groepsleider 
gaat nu aan de slag met een vier-
koppig team. Het is de bedoeling 
dat hij tijdens de eerste twee jaar 

extra middelen vindt om het bud-
get te verdubbelen zodat we het 
team kunnen uitbreiden tot acht 
onderzoekers.”

“Dystonie is een typisch voor-
beeld van een ziekte waarvoor 
onderzoek alleen mogelijk is 
via mecenaat. De doelgroep van 
10.000 patiënten is een te kleine 
markt om farmaceutische firma’s 
te motiveren om dure research te 
starten. Daarom is deze eerste 
stap nodig: het onafhankelijk 
vastleggen van oorzaken en me-
chanismen. In een volgend stadi-
um kan de onderzoeksgroep dan 
samenwerking met de bedrijfs-
wereld onderzoeken, als blijkt 
dat behandeling met geneesmid-
delen resultaten kan boeken.” 

Vragen over het onderzoek?  
patienteninfo@vib.be

Twee miljoen om oorzaak 
hersenziekte dystonie op te sporen 
Voor het eerst in België richten een privé-partner en een onderzoeksinstelling samen 
een fonds op voor onderzoek naar een ziekte. De Belgische mode-ontwerpster Lieve 
Van Gorp en Greet Ruelens schenken 1 miljoen euro aan hersenonderzoeker Bart De 
Strooper om onderzoek te verrichten naar de hersenziekte dystonie. Het Vlaams In-
stituut voor Biotechnologie (VIB) verdubbelt dat bedrag tot twee miljoen voor een vijf-
jarige leerstoel aan K.U.Leuven.

oman
Van 5 tot 14 maart 2011 orga-
niseert Alumni Lovanienses 
een alumnireis naar Oman. 
We bezoeken er onder meer 
de historische stad Muscat en 
rijden langs de vruchtbare Al 
Batinah-kust naar het Hajarge-
bergte en via Wadi Bani Awf en 
Bilad Sayet naar Jebel Sham. 
Verder bezoeken we de oude 
hoofdstad Nizwa, het kasteel 
Jabreen en de historische stad 
Sur. Tot slot maken we een door-
reis naar Salalah, de hoofdstad 
van de meest zuidelijke provincie 
van Oman, en Samhuram, waar 
de ruïnes van de koningin van 
Sheba liggen. Begeleiding: Nina 
Igochina.
De richtprijs bedraagt 2.990 euro 
per persoon bij minimum 25 per-
sonen (supplement van 465 euro 
voor éénpersoonskamer)
alum.kuleuven.be/reizen/Oman

marokko
Van 12 tot 17 april 2011 organi-
seert Alumni Lovanienses een 
alumnireis naar Marokko, de 
poort van Afrika op nauwelijks 
enkele kilometers van Europa. 
Als brug tussen de nieuwe we-
reld en het Afrikaanse continent 
genereerden de Marokkaanse 
steden een enorme rijkdom dank-
zij deze strategische ligging. Wij 
gaan op ontdekking naar de Oude 
Hoofdsteden Meknès, Fès, Rabat 
en Cassablanca die er tot op de 
dag van vandaag in slagen het 
authentieke karakter van hun 
médina en historische centrum 
te bewaren. Begeleiding: Erik 
Gobin.
De richtprijs bedraagt 1.330 euro 
per persoon bij minimum 25 per-
sonen (supplement van 160 euro 
voor éénpersoonskamer)
alum.kuleuven.be/reizen/
Marokko

armenië en GeorGië
Van 7 tot 16 juni 2011 organiseert 
Alumni Lovanienses een alum-
nireis naar Armenië en Georgië. 
In Armenië bezoeken we eerst 
het historische centrum van Ye-
revan. Daarnaast ontdekken we 
onder meer de pittoreske tempel 
van Garni, het klooster van 
Géghard, de kerk van Oshakan, 
het fort van Amberd, de oude 
Armeense hoofdstad Etsmiadzin, 
de ruïnes van Zvartnots en het 
Museum van de Genocide. We 
rijden door naar het Sévan-meer 
waar we onder meer de kloos-
ters van Khor Virap en Noravank, 
de Caravanserail van Sélim, het 
kerkhof van Noraduz, het stadje 
Dilijan, en de basiliek van Odzou-
ne bezoeken. Vervolgens rijden 
we door naar Georgië, waar we 
de hoofdstad Tbilisi bezoeken, 
de oude hoofdstad Mtskheta en 
het typische Georgische stadje 
Uplistsikhei. Begeleiding: Nina 
Igochina.
De richtprijs bedraagt 1.995 euro 
per persoon bij minimum 25 per-
sonen (supplement van 420 euro 
voor éénpersoonskamer)
alum.kuleuven.be/reizen/ 
ArmenieGeorgie

inschrijven voor al deze reizen 
kan via de inschrijvingsformu-
lieren die u vindt op http://alum.
kuleuven.be/reizen/index.html

Professor Steven De Vleeschou-
wer: “Een kwaadaardige hersen-
tumor is vrij zeldzaam maar altijd 
fataal. Ons onderzoek baseert zich 
op het principe dat het afweersys-
teem zich kan keren tegen een 
tumorcel. Met een geïndividuali-
seerd vaccin herprogrammeren 
we in het labo zogenaamde den-
dritische cellen van het afweer-
systeem zodat ze de tumor her-
kennen en er tegen reageren.” 

Jan Dewandre: “In 2005 kreeg 
onze vriend Herman Sempels te 
horen dat hij een hersentumor 
had. Voor hem betekende de tu-
morvaccinatie hoop, een strohalm 
om zich aan vast te klampen. Het 
besef dat zijn resultaten mogelijk 
ook mensen zouden helpen na 
hem, speelde ook sterk mee. Toen 
Herman in 2006 overleed, hebben 
we een Foundation opgericht, 
met Hermans echtgenote als 
voorzitster. Ondertussen hebben 
we al drie keer een gala-avond ge-
organiseerd met een kunstveiling 
en telkens een cheque van 45.000 
euro aan professor De Vleeschou-
wer kunnen overhandigen. Dit 
jaar vindt het gala op 20 novem-
ber plaats en we hopen het bedrag 
opnieuw te evenaren.” 

“Voor ons is dit geld heel belang-
rijk omdat deze techniek niet vat-
baar is voor een patent, waardoor 

de industrie niet investeert,” legt 
professor De Vleeschouwer uit. 
“En er zijn wel fondsen voor fun-
damenteel wetenschappelijk on-
derzoek of voor strikt klinisch on-
derzoek, maar onderzoek dat de 
brug slaat tussen beide valt vaak 
tussen de mazen van het net.” 

“De eiwitten die wij als doelwit 
gebruiken in de tumor zijn bij 
iedereen anders, vandaar dat het 
om een geïndividualiseerd vac-
cin gaat. De procedure is heel 
arbeidsintensief, maar het loont. 
Bij mensen met een herval is er 
zonder vaccin honderd procent 
mortaliteit binnen de achttien 
maanden, bij vijftig procent al 
binnen drie tot vier maanden. 
Met vaccin hebben we nu een 
kleine twintig procent patiënten 
die al drie, vier en soms zelfs ze-
ven of acht jaar blijft leven. Vijftig 
procent van de patiënten sterft 

echter nog altijd binnen negen 
maanden na herval.” 

“Op dit moment hebben we al 
78 patiënten na de eerste diag-
nose met het vaccin behandeld. 
Waar patiënten die de standaard-
therapie volgen gemiddeld 14,5 
maanden leven na diagnose, zit-
ten wij aan een gemiddelde van 
meer dan 21 maanden. Boven-
dien loopt de tweejaarsoverleving 
op van 25 procent bij standaard-
therapie tot 43 procent. We gaan 
nu een groep vergelijken die be-
handeld wordt met vaccin en een 
groep zonder. Zo kunnen we onze 
bevindingen wetenschappelijk 
hard maken en kan de techniek 
op termijn ook verspreid worden, 
al moet hij weliswaar nog geopti-
maliseerd worden.” (tb)

Meer info: hmrf.be/
Lees een langere versie van dit arti-
kel op dagkrant.kuleuven.be

Herman Memorial Research 
Foundation steunt tumorvaccin
De Herman Memorial 
Research Foundation 
wil via fundraising het 
onderzoek naar tumor-
vaccinatie stimuleren 
en zo perspectief bie-
den aan mensen met 
een hersentumor. 

Vlnr: Bart De Strooper, Greet Ruelens en Lieve Van Gorp  (© Rob Stevens)



1 oktober 2010 Cultuur 17

Henk Van nieuwenHoVe

“Wist u dat een aantal Leuvense 
oud-studenten al meereisden met 
de eerste expeditie van Stanley”, 
vertelt Mark Derez van het Univer-
siteitsarchief. “Leopold II stimu-
leerde de Leuvense universiteit 
om mee te stappen in het Congo-
verhaal. Vanaf 1880 werden mis-
sionarissen opgeleid in het Afri-
kaans seminarie. In 1908 werd in 
Leuven de Koloniale School opge-
richt door Edouard de Jonghe, die 
zelf een studiereis ondernam naar 
Congo en een collectie etnogra-
fica ophaalde. De verschillende 
congregaties in Congo, de Witte 
Paters, de Jezuïeten, de Scheutis-
ten…, verzamelden eveneens ob-
jecten en zo ontstond een indruk-
wekkende collectie die bovendien 
stevig gedocumenteerd is. De be-
langrijkste leverancier van etno-
grafica was echter Leo Bittremi-
eux, die vanaf 1907 leefde in het 
Mayombe-gebied. Zijn collectie – 
die in de loop der jaren verspreid 
is geraakt over de K.U.Leuven, de 
UCL en het Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika in Tervuren 
– vormt de basis van de tentoon-
stelling.”

Deze Leo Bittremieux was het 
prototype van de Scheutist: een 
boerenzoon afkomstig uit la 
Flandre profonde. Vanuit zijn 
Vlaamsgezindheid ontwikkelde 
hij een bijzondere aandacht voor 
de gekoloniseerde inheemse 
volkeren. Naast zijn missiewerk 

bestudeerde hij hun talen en cul-
turen. De honderden kunstob-
jecten die hij verzamelde getui-
gen van het prekoloniale en het 
vroegkoloniale Congo. Hun ou-
derdom, zeldzaamheid en vorme-
lijke kwaliteiten tillen de verza-
meling op internationaal niveau. 
Niet zelden komen Amerikaanse 
musea in Leuven aankloppen om 
belangrijke stukken te lenen.

“De Yombe wonen ten noorden 
van de monding van de Congo-
stroom en ze vormen een onder-
deel van de groep volkeren en cul-
turen van het ‘Kongo-complex’ 
dat zich uitstrekte over delen van 
Angola, Congo Kinshasa, Congo 
Brazzaville, Cabinda en Gabon”, 
zegt co-curator Jan Raymaekers. 
“De tentoonstelling speelt zich af 
in een wereld die verdwenen is, 
het Congo vanaf de jaren 1880. 
Als historicus tasten we in het 
duister over die periode en vaak 
moeten we zeggen: ‘We weten het 
niet goed’. De beste bron die we 
hebben is Leo Bittremieux die die 
hele samenleving in transforma-
tie beschreven heeft.”

Die transformatie zet zich van-
daag nog voort. “Hoewel het om 
een verdwenen wereld gaat, zijn 
er ook mentale basisstructuren 
overeind gebleven”, vult Mark 
Derez aan. “Zo is er toch ergens 
een parallel te trekken tussen de 
rituele objecten uit de tentoon-
stelling en de ‘moderne riten’ die 
zich vandaag afspelen in een ur-
bane omgeving als Kinshasa.”

Congolese 
‘meesters van 
de magie’ in 
museum M 
Zowat honderd jaar geleden werden aan de Leu-
vense universiteit honderden etnografische ob-
jecten uit Congo verzameld. Ter gelegenheid van 
‘Congo 50 jaar’ worden de mooiste stukken bo-
vengehaald en voor het eerst aan een groot pu-
bliek getoond in museum M.

nkisi: het huis
van de geest
Zeg niet spijkerbeeld of kracht-
beeld, maar nkisi. Dat betekent 
zoveel als geest, maar ook huis 
van de geest. De beeldhouwer 
sculpteerde de beelden op bestel-
ling van de ‘ritueel expert’ die ze 
gebruikte om te communiceren 
met de geesten, om hun bijstand 
te vragen bij ziekte of tegenspoed 
of om een vijand te treffen. Het 
beeld werd met magische ingre-
diënten ‘geladen’ zoals de kop van 
een slang, het oog van een arend, 
de haren van een jachthond… Hoe 
meer spijkers of andere voorwer-
pen in het beeld, hoe meer het 
dienst heeft gedaan.

nduda: de bestrijder 
van de heksen
Een nkisi hoefde niet noodzakelijk 
antropomorf te zijn, maar kon ook 
allerlei dieren – hond, jakhals, hy-
ena… – voorstellen. De magische 
lading die werd samengesteld 
door de nganga, de ritueel expert, 
bepaalde de kracht van het beeld. 
Zoömorfe beelden zouden speci-
fiek ingezet zijn voor de bestrijding 
van heksen die alom tegenwoordig 
waren in de wereld van de Yombe, 
en bij uitbreiding van de Kongo. De 
hond is de speurder bij uitstek en 
fungeert naast agressieve man-
nenbeelden en zachtere vrouwe-
lijke sculpturen. 

niongi: scènes 
uit het leven 
van de voorouder
De voorouders nemen bij de Yom-
be een belangrijke plaats in en 
worden geëerd. Het lichaam van 
een overledene wordt opgebaard 
in de hut tot de nalatenschap on-
der de familie ‘geregeld’ is. Het lijk 
wordt vervolgens in stoet op een 
lijkwagen naar het bos gevoerd, 
waar het in een hut wordt onder-
gebracht. Het beeld dat de lijkwa-
gen sierde, wordt een enkele keer 
zelfs boven op de hut geplaatst. 
Het stelt figuren voor in dagda-
gelijkse handelingen, een moeder 
met kind, een jager, een klerk (met 
typmachine!), een soldaat. Naar 
de ware betekenis van het tafereel 
hebben we vaak het raden, zoals 
hier bij de knielende vrouw.

‘Mayombe. Meesters van 
de magie’, van 8 oktober 
tot 23 januari in Museum 
M. Info: www.mleuven.be

In het kader van het 
Congo-jaar starten bin-
nenkort ook twee fototen-
toonstellingen:
• ‘Getuigen van een mis-
sie’, van 8 oktober tot 22 
januari in KADOC
• ‘De slaap neemt geen 
plaats in’, van 20 oktober 
tot 30 november in de 
Centrale Bibliotheek
• Alle info over de ac-
tiviteiten rond Congo 
2010: www.kuleuven.be/
congo2010/

(© Hugo Maertens)

(© Hugo Maertens)

(© Hugo Maertens)

Gedreven door nieuwsgierigheid 
– en de hoofdredacteur – ga ik een 
kijkje nemen in ‘De Viking’, een 
nieuwe residentie in de Noorman-
nenstraat. Het voormalige rusthuis 
is omgevormd tot een moderne rust-
plaats voor hardwerkende studen-
ten en tijdelijke gasten. Hier en daar 
struikel ik over laatste loodjes: hard-
werkende mannen die kabels weg-
werken en klinken vastschroeven. 
Op gang 2 kwettert een bende jon-
gedames zich een weg naar de keu-
ken, en wil Liesbeth Wellens me wel 
een blik op haar kamer gunnen: “De 
meeste mensen hier komen van de 
La Salle, dat nu verbouwd wordt. We 
hebben allemaal een kamer gekre-
gen op basis van wat we daar had-
den, hoewel dat voor de één wat be-

ter uitvalt dan voor de ander. Ik heb 
een middelgrote kamer, dus ben wel 
tevreden. De La Salle was een zeer 
fijn en sociaal kot, maar we gaan dit 
huis ook een eerlijke kans geven.”
“Ik ben nu 17 jaar en zit in mijn 
tweede jaar geneeskunde, ik heb 
een kleuterklas en het zesde over-
geslagen, wat wel fijn is met zo’n 
lange studie in het vooruitzicht: 
ben ik toch wat eerder klaar. Ik wou 
altijd huisarts worden, maar mis-
schien doe ik er nu toch nog een 
specialisatie bij.”
De combinatie eenpersoonsbed en 
vergezellende – “ik heb een goed 
lief” – jongeman Mathias wordt ge-
duid met een bericht aan de ouders: 
“Hij heeft zijn eigen kot.” Nachtrust 
verzekerd.

Onze fotograaf Rob Stevens richt zijn lens op de 
mens achter de actualiteit aan de universiteit, en 
vuurt vrank en vrij vragen af.        uitGelicHt
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Jos stroobants

In de Spaanse naam van het en-
semble herken je het Franse 
woord “enchanter”, betoveren 
dus. En dat doen ze inderdaad! 
Wanneer we twee van hen, Soet-
kin Baptist en Kerlijne Van Ne-
vel, ontmoeten, is de verrassing 
nog steeds hoorbaar. “Iets van 
‘Wow!!’, dat was toch wel echt de 
eerste reactie”, zegt Soetkin, “Die 
verrassing kwam ons zomaar in 
de schoot gevallen. Wanneer je 
als jong ensemble helemaal zelf je 
weg moet zoeken, is dat niet een-
voudig. Maar tegelijkertijd schept 
dit natuurlijk wel verwachtingen. 
We zouden ook erg graag nieuwe 
mogelijkheden van samenwer-
king ontdekken. We staan sinds 
ons ontstaan al principieel open 
voor nieuwe dingen.” 

Er is bij de zangeressen een 
groot wij-gevoel hoorbaar: “Al 
vanaf de eerste keer dat we samen 
zongen, was er dat gevoel: ‘Wij 
zijn iets unieks’, en daarin moe-
ten we de perfectie blijven zoe-
ken.” Er ontspint zich een kleine 
discussie over wat nu ook weer 
het eerste werk was dat ze samen 
zongen: was dat het Magnificat 
van Palestrina, of misschien toch 
iets driestemmigs, “dat over die 
egel”? Ze staan vandaag hoorbaar 
al verder en hebben inmiddels 
ervaring met het maken van the-
matische programma’s. “Iemand 
stelt wat voor, en meestal ga ik 
dan op zoek naar passende mu-

ziek”, vertelt Kerlijne, “maar hoe 
dat nu het best een programma 
wordt, dat beslissen we samen.”

Soetkin laat er geen twijfel over 
bestaan: “We hebben vaak tegen-
strijdige meningen, kiezen voor 
andere interpretaties, en dan 
botst het. Het gaat er wel eens he-
vig aan toe. Maar de oplossingen 
vinden we altijd democratisch, al 
zingend en pratend en luisterend 
naar elkaar.” 

Mannenmuziek
Encantar heeft het zich zeker 
niet gemakkelijk gemaakt door 
te kiezen voor die oude polyfone 
muziek. Het is een behoorlijk ge-
specialiseerd domein, en daarom 
laten ze zich ook graag begelei-
den door internationale coaches, 
liefst in afzondering, en buiten 
België. Het levert hoorbaar op, 
weten ze, wanneer je van gere-
nommeerde mensen uit de prak-
tijk als Marcel Pérès, Jean Tubéry, 
Jill Feldman, Kees Boeke of Erik 
van Nevel kan leren, via master-
classes bijvoorbeeld. Dat kost veel 
geld, maar ze hebben het ervoor 
over om daarin te investeren.

“Het zou ons absoluut interesse-
ren om iets te kunnen doen met 
wat bijvoorbeeld de musicologen 
aan de K.U.Leuven bezighoudt,” 
laat Kerlijne horen, “maar na-
tuurlijk: tot op een zeker niveau! 
Wanneer we dan weer overgaan 
naar de praktijk van het zingen, 
zijn wij het die de beslissingen 
nemen. Ieder op zijn terrein! Mu-

sicologen gaan wel eens ‘predi-
ken’.”

Dat brengt ons op het glibberige 
terrein van de ‘authentieke uit-
voeringspraktijk’. Kerlijne: “Dat 
is een erg relatieve zaak: wij zin-
gen bijvoorbeeld wat je ‘mannen-
muziek’ zou kunnen noemen, 
maar we doen dat natuurlijk als 
vrouwen. Dan verschuiven zo-
wel aanvoelen als betekenissen 

wanneer je bijvoorbeeld over 
Maria gaat zingen. Wij zijn een-
entwingste-eeuwers, maar gaan 
wel geïnformeerd om met deze 
muziek. We krijgen soms van die 
goedkope kritiek dat we op senti-
menten spelen, en onze vrouwe-
lijke charmes inzetten, maar dat 
is helemaal niet zo. We blijven 
ook bijstuderen.” 

“We worden voortdurend ge-

confronteerd met zoveel verschil-
lende verwachtingen: de onze, 
die van concertorganisatoren, die 
van festivals die een eigen thema 
vooropschuiven, ...  Tussen al 
die dingen door zoeken wij onze 
motivatie.” Soetkin weet het wel 
zeker: “Telkens ik dan weer begin 
te zingen, denk ik: wat doe ik dit 
graag!”

www.encantar.be

Encantar debuteerde als ‘musicians in residence’ tijdens de openingszitting van het academiejaar. (© Rob Stevens)

“Het gaat er wel eens hevig aan toe”
Sinds de openingszitting van het academiejaar heeft de universiteit een nieuw muziekensemble als 
Musicians in Residence. In opvolging van het Trio Portici, dat twee jaar lang het muzikaal gezicht van 
K.U.Leuven gestalte gaf, viel de keuze nu op de vier jonge vrouwen die samen Encantar vormen, en zich 
specialiseren in de meerstemmige muziek uit de vijftiende en de zestiende eeuw.

‘musicians in residence’ encantar

(© Rob Stevens)

rock &
romantiek

“Bovenal staat CollegeRock voor ont-
moetingen tussen mensen.” Deze twee 
studenten omarmen die filosofie van 
het gratis festival dat op 29 september 
plaatsvond in het inderdaad romantische 
decor van het Pauscollege. Acht jonge 
groepen van eigen bodem stelden zich 
op de binnenplaats aan het publiek voor. 
Onder hen Latest Disgrace, de groep die 
eerder op Marktrock speelde als winnaar 
van Students on Stage, een wedstrijd 
voor jong en nieuw talent georganiseerd 
door de K.U.Leuven. CollegeRock is een 
initiatief van het Pauscollege in samen-
werking met Kotplus.
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Ruime villa-flats 

Gezamenlijke ontwikkeling van ViRiX en K.U.L. 

03/443.06.30 
www.grootpark.be 

Vg Wg Gdv Gvkr Gvv

op 5 km van Leuven 

Groot Park 

Wonen in een oase 
van groen en rust 

(Lovenjoel - Park Salve Mater) 
  

75 tot 210 m² 
 

Zuid - terrassen  
Vanaf  € 235.100 

(excl. kosten) 

Werken gestart ! 

Professor ivo aertsen, verbonden aan 
het Leuvens Instituut voor Criminolo-
gie, ontving de eerste European Resto-
rative Justice Award van het European 
Forum for Restorative Justice voor zijn 
werk ter ondersteuning van de ontwik-
keling van het herstelrecht in Europa.

maarten beckers en pieter coulier, 
studenten tweede master in de inge-
nieurswetenschappen: bouwkunde, 
hebben op 7 juni tijdens de Transport 
Research Arena 2010 een gouden 
medaille gewonnen in de categorie 
Energy, Environment & Resources met 
de poster ‘Vibrational discomfort in 
buildings’ . De poster was gebaseerd 
op hun masterproef in het kader 
van een Erasmus-uitwisseling met 
Cambridge University (promotoren 
doctor Hugh Hunt en professor Geert 
Degrande).

Professor Jean-pierre celis, hoofd van 
de Afdeling Chemische Materiaalkun-
de, heeft op 21 juli van de ‘Dunarea de 
Jos’ Universiteit van Galati, Roemenië 
een eredoctoraat ontvangen voor zijn 
wetenschappelijk onderzoek en didac-
tiek in het domein van de Oppervlakte-
technologie en Tribologie.

Emeritus professor erik de clercq, 
verbonden aan de Afdeling Virologie en 
Chemotherapie, werd op 8 september 
als eerste Belg onderscheiden met de 
Dr. Paul Janssen Award. Professor De 
Clercq deelt de prijs – uitgereikt door 
het farmaceutische bedrijf Johnson 
& Johnson – met professor Anthony 
Fauci, die ook actief is in het aids-
onderzoek. De jury prijst De Clercq 
voor zijn pionierswerk in de ontwikke-
ling van antivirale geneesmiddelen die 
het leven hebben gered van miljoenen 
mensen met hiv of andere virale aan-
doeningen.

Dr. simon de meyer, verbonden aan 
het Interdisciplinair Research Centrum 
Campus Kortrijk, ontving de Early 
Career Investigator Award tijdens de 
Bayer Hemophilia Awards in Buenos 
Aires, Argentinië. Doctor Veerle 
Labarque, verbonden aan de Afdeling 
Kindergeneeskunde van de UZ Leuven, 
ontving er de Clinical Training Award. 
Met het Hemophilia research awards 
program steunt Bayer het onderzoek 
naar stollingsziekten en streeft het 
naar een betere behandeling voor 
hemofiliepatiënten.

Professor Luk draye, hoogleraar 
taalkunde aan Faculteit Letteren, en 
professor Roeland van Hout, hoogle-
raar taalwetenschap aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, ontvingen op 
30 juni de Juliana-Boudewijnprijs 
2010 . Beide professoren ontvangen 
de prijs voor het Woordenboek van 
de Limburgse Dialecten, waarvan ze 
de samenstellers zijn. De Juliana-
Boudewijnprijs wordt tweejaarlijks 
door de stad Maastricht toegekend 
aan personen of initiatieven uit 
Belgisch of Nederlands Limburg die de 
vriendschapsbanden tussen België en 
Nederland verstevigen. 

Emeritus professor Ludo Gelders werd 
aangesteld tot voorzitter van de Visi-
tatiecommissie Industrial Engineering 
and Management  door de Nederlandse 
kwaliteitsorganisatie QANU. Deze 
commissie is belast met de beoorde-
ling van in totaal 9 studieprogramma’s 
bij de TU Delft, de TU Eindhoven en de 
Universiteit Twente.

Professor an Goossens, verant-
woordelijke Afdeling Contactallergie 

(Dermatologie, Departement Experi-
mentele Geneeskunde), werd benoemd 
tot President of the European Contact 
Dermatitis Society (ESCD) tijdens het 
tiende congres van de ESCD in Straats-
burg, Frankrijk, van 15 tot 18 septem-
ber. Het is een erkenning voor haar 
bijdrage op het gebied van contact 
dermatitis, alsook het geleverde werk 
voor de ESCD.

Dr. conny Gysemans en dr. tom Van 
belle, verbonden aan de afdeling 
Experimentele Geneeskunde – Endo-
crinologie, zijn laureaat voor het Fonds 
Yvonne et Jacques François-de Meurs, 
een wetenschappelijk fonds beheerd 
door de Koning Boudewijnstichting. Zij 
ontvangen deze prijs voor hun vernieu-
wend onderzoek naar diabetes.

De Nuclear Energy Corporation of South 
Africa heeft een nationaal competen-
tiecentrum opgericht voor research en 
ontwikkeling van nucleaire energie, 
met name Nuclear Technologies in 
Medicine and the Bioscience Initiative 
(nTeMBI). Vanaf 1 november zal profes-
sor alex maes, diensthoofd nucleaire 
geneeskunde AZ Groeninge, Kortrijk, 
tevens als deeltijds docent verbonden 
aan de Faculteit Geneeskunde, be-
noemd worden tot lid van het Scientific 
Advisory Committee.

Op de 87th General Session and 
Exhibition van de International As-
sociation for Dental Research werden 
prijzen behaald door drie K.U.Leuven-
wetenschappers verbonden aan 
de School voor Tandheelkunde: dr. 
aline neves ontving de Continental 
European Division (CED)-IADR Robert 
Frank Award, dr. toru ogawa ontving 
de IADR Implantology Research Group 
Young Investigator Prize for Student 
Research en professor Wim teughels 
ontving de IADR Anthony Rizzo Award 
of the Periodontal Research Group of 
IADR .

Op 3 juli werd professor stephan par-
mentier, hoogleraar aan het Leuvens 
Instituut voor Criminologie, aangesteld 
tot Secretaris-generaal van deInterna-
tional Society for Criminology. Hij zal 
deze functie gedurende de komende 
drie jaar uitoefenen en een actieve rol 
spelen bij de voorbereiding van het 
16de wereldcongres in augustus 2011 
in Kobe, Japan.

Professor erik smets, voormalig 
departementsvoorzitter Biologie, en 
sinds zijn vertrek naar de Universiteit 
Leiden als buitengewoon hoogleraar 
aan de K.U.Leuven verbonden, is sinds 
1 juli Bestuurder/Wetenschappelijk 
directeur van het Nederlands Cen-
trum voor Biodiversiteit Naturalis. Dit 
nieuwe instituut werd mede onder zijn 
impuls opgericht, omvat het museum 
Naturalis en groepeert de natuurhisto-
rische collecties van de universiteiten 
Leiden, Wageningen en Amsterdam, 
en de onderzoek- en onderwijstaken 
met betrekking tot de systematische 
biologie.

Emeritus professor Hans van Houtte, 
verbonden aan de Faculteit Rechtsge-
leerdheid, werd op 2 juli aangesteld 
als zesde voorzitter van het Iran – US 
Claims Tribunal in Den Haag. Dit 
Tribunaal beslecht de geschillen 
tussen Iran en de VS n.a.v. de bezet-
ting van de Amerikaanse ambassade 
en de gijzeling van haar diplomaten 
in Teheran, en de confiscaties en 
verbreking van handelscontracten die 
daaruit voorvloeiden, zowel in de VS 
als in Iran.

benoemd of onderscHeiden doctoraten
GODGELEERDHEID
21 mei - Oleh Shchuryk
Lbesh Pegra: Studies on the Influence 
of Early Syriac Literature on the Arme-
nian theology of Incarnation
26 mei - Christoph Moonen
‘The gift half understood’. Naar een 
theologisch-antropologische verhelde-
ring van de Incarnatiedoctrine in een 
laatmoderne tijd

ECONOMIE EN BEDRIJFS-
WETENSCHAPPEN
25 mei - Hanna Binz
Who does (not) want to pay for innova-
tion – the financing gap story revisited

SOCIALE WETENSCHAPPEN
12 mei - Carine Plancke
“J’irai avec toi”: désirs et dynamiques 
du maternel dans les chants et les 
danses punu (Congo-Brazzaville)
26 mei - Ellen Claes
Schools and Citizenship Education. A 
Comparative Investigation of Socializa-
tion Effects of Citizenship Education on 
Adolescents

LETTEREN
21 mei - Ilse De Vos
Good counsel never comes amiss. Nilus 
Doxopatres and the De Oeconomia Dei: 
critical edition of book I, 164-263

PSyCHOLOGIE EN PEDAGOGI-
SCHE WETENSCHAPPEN
19 mei - Eugene Joseph
The Psychological Phenomena of 
Burnout and Engagement in the Indian 
Catholic Diocesan Clergy: An Integra-
tive Approach
19 mei - Frederik Herman
School Culture in the 20th Century. 
Mentality and Reality History of the 
Primary School
20 mei - Joris Vlieghe
Democracy of the flesh. A research 
into the public meaning of education 
from the standpoint of human embodi-
ment
20 mei - Bart Ons
Perception of shape transformations 
and dimensions in 2-D contour shapes 
of basic level object classes and artifi-
cial shape classes

WETENSCHAPPEN
21 mei - Tom Viaene
Evolution of ancient MADS-gene 
functions
21 mei - Anneleen Verhasselt
Smoothing and variable selection using 
P-splines
25 mei - Jian Ye
Plasmonic nanostructures engineer-
ing and surface enhanced Raman 
spectroscopy
25 mei - Tim Wouters
Cohomological invariants of SK1
25 mei - Annelies Gerits
Reversible modifications of the visual 
attention network in macaque monkey

INGENIEURS-
WETENSCHAPPEN
21 mei - Bram Neirinck
Materials with Controlled Porosity
24 mei - Sebastiaan Indesteege
Analysis and Design of Cryptographic 
Hash Functions
25 mei - Tinne De Laet
Rigorously Bayesian Multitarget Track-
ing and Localization
25 mei - Ruth Cardinaels
Droplet Deformation, Breakup and 
Coalescence in Shear Flow: Effects of 
Confinement and Component Viscoe-
lasticity

BIO-INGENIEURS-
WETENSCHAPPEN
20 mei - Joke Putseys

in memoriam
De universitaire gemeenschap neemt afscheid van:

Hans De Vrij
Bachelor in de taal- en regiostudies: japanologie
geboren op 21 februari 1986 en overleden op 30 juni 2010

Mevrouw Maria (Liza) Ceulemans
Gepensioneerd medewerker van de Centrale Bibliotheek
geboren op 10 augustus 1916 en overleden op 9 juli 2010

Professor August Van Gool
Emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit
Bio-ingenieurswetenschappen
geboren op 12 februari 1939 en overleden op 23 juli 2010

Professor Walter Lauriks
Gewoon hoogleraar in de Faculteit Wetenschappen,
Departement Natuurkunde en Sterrenkunde,
Afdeling Akoestiek en Thermische Fysica
geboren op 20 april 1961 en overleden op 19 september 2010

Professor Mark Huys
Hoogleraar Grieks
Coördinator van de onderzoekseenheid Griekse Studies
geboren op 21 augustus 1961 en overleden op 21 september 2010

Structurele en functionele eigenschap-
pen van monodisperse amylose-inclu-
sie complexen en hun toepassingen
21 mei - Iris Joye
Wheat endogenous NAD(P)(H)-hydro-
lysing enzymes and their functionality 
in breadmaking

GENEESKUNDE
25 mei - Natalie Nelissen
Language in cortical neurodegenera-

tive disease: relation with beta-amy-
loid load, functional reorganisation and 
gesture processing

BEWEGINGS- EN REVALIDA-
TIEWETENSCHAPPEN
21 mei - Peter Catteeuw
Expert performance in association 
football refereeing: The acquisition and 
fine-tuning of perceptual-cognitive 
skills in offside decision making

ADVERTENTIE



(© Rob Stevens)

Biodiversitêêêêêêêt
Naar aanleiding van het internationale jaar van de biodiversiteit ontstond in Duitsland het idee om een schapentocht door Europa te organiseren. Via vacht, poten en mest worden zaden en 
insecten meegedragen en verspreid over de verschillende natuurgebieden, wat de biodiversiteit ten goede komt. De schapen die de Tour d’Europe aan het lopen zijn – en die midden sep-
tember met herder Johan Schouteden onder Leuven door trokken – behoren tot het ras der K.U.Lovenaars. Dat werd twintig jaar geleden aan het Zoötechnisch Centrum van de K.U.Leuven 
ontwikkeld. De K.U.Lovenaar is een kruising tussen het Belgisch Melkschaap en de Suffolk en kreeg het beste van die twee: een stevig lijf met lange poten om moeilijk terrein aan te kunnen, 
maar ook een hoge vruchtbaarheid en forse melkproductie. 

20 Buitenkant campuskrant

rEcHtgEzEt 
Vat je sneller kou zonder jas?
InE Van HoudEnHoVE

Dat de toga’s waarmee de profes-
soren bij de opening van het aca-
demiejaar van kerk naar aula en 
van aula naar receptie schrijden 
van dik laken gemaakt zijn, en 
dat er ook nog een lekker warme 
baret bijhoort, was afgelopen 
maandag mooi meegenomen. Zo 
konden ze alvast geen kou vatten 
tijdens hun stoet door de winde-
rige straten van Leuven.

Klinkklare onzin, zegt viroloog 
professor Marc Van Ranst: “Van 
kou word je niet verkouden. Ik 
bezit al sinds mijn achttiende 
geen jas meer en ik ben niet va-
ker verkouden dan iemand an-
ders.” En mocht één van de togati 
na de ochtenddouche geen tijd 
meer hebben gehad om de föhn 
te hanteren: ook met nat haar in 
de kou lopen kan hoegenaamd 
geen kwaad: “Verkoudheid wordt 
veroorzaakt door een virus en je 
bent niet gevoeliger voor dat vi-
rus omdat het koud is of omdat 
je niet warm aangekleed bent. 
In extreem koude omstandig-

heden zullen de trilhaarcellen 
in het neusslijmvlies wel niet zo 
goed functioneren en minder een 
barrière vormen tegen virussen. 
Maar laten er in extreem koude 
gebieden nu net minder mensen 
wonen en dus ook weinig virus-
sen rondhangen. Dat blijft dus 
grotendeels theorie.” 

“De misvatting spruit misschien 
voort uit de vaststelling dat som-
mige mensen een loopneus 
krijgen als reactie op een kou-
deprikkel. Hun luchtwegen zijn 
overgevoelig voor temperatuurs-
schommelingen of tocht waar-
door hun slijmvliezen gezwollen 
of zelfs ontstoken raken. Maar 
verkouden – en besmettelijk – 
zijn ze dan niet. Je kan daarente-
gen evengoed verkouden worden 
als de mussen van het dak vallen: 
zomerfestivals zijn bijvoorbeeld 
een beruchte doorgeefplek voor 
virussen.”

Het adagium indachtig dat een 
verkoudheid die niet behandeld 
wordt zeven dagen duurt en een 
verkoudheid die wél behandeld 
wordt slechts een week, is er niet 

zo gek veel dat je tegen een snot-
neus en hoest- en niesbuien kan 
beginnen. “Kippensoep wordt 
al eeuwenlang als remedie aan-
bevolen, maar eigenlijk helpt 
elke vorm van warme damp het 
neusslijmvlies een beetje te-
herstellen. Maar veel meer dan 
symptoombestrijding is dat niet. 
Het enige zinvolle wat je kan 
doen  is eigenlijk: de verspreiding 
van het virus trachten te vermij-
den. De WHO lanceerde daartoe 
ooit het voorstel om de elleboog-
groet in te voeren. Een beetje we-
reldvreemd, maar het zou wel ef-
fectief zijn. Net zoals je hand voor 
je mond houden als je niest en 
vervolgens je handen wassen. Het 
virus bevindt zich namelijk in het 
neusslijmvlies en zit na het nie-
zen op je handen. Maar eerlijk: 
wie doet dat?” Een andere aanbe-
veling – wederom van de WHO – 
is daarom om in de elleboogholte 
te niezen en te hoesten. Niet te 
verwarren met snuiten onder de 
oksel door – dat blijft een privi-
lege van beoefenaars van de wie-
lersport.

[CoNCLUSiE] 
Naar Rock Vostok neem je best een zakdoek en een thermos kippensoep mee.




