
KULEUVEN.BE/CK

21 NOVEMBER 2018 JG 3003

Verschijnt maandelijks, 
uitgez. juli en aug.

Afgiftekantoor 2099 
Antwerpen X

erkenning: p303221

Tijdschrift - toelating 
gesloten verpakking

2099 Antwerpen X 
n° BC 6379

PB-nr. B-4883

Als steeds meer vrouwen 
carrière maken, heeft dat 
dan een invloed op de ver-
wachtingen over de rol van 
de man binnen een relatie? 
Psychologe Loes Meeussen 
ging na of de workaholic 
plaats moet ruimen voor 
de family man.

Meeussen legde vrouwelijke 
studenten een verhaal voor 
over een kersverse jonge 
vader. “In de ene versie nam 
hij meer vaderschapsverlof 
op dan de wettelijke norm, 
in de andere net minder. De 
eerste kwam uit de bus als 
een aantrekkelijkere part-
ner, een betere vader en een 
warmere persoon.”

In een tweede onderzoek 
vroeg Meeussen studen-
tes hoe ze zich hun leven 
over vijftien jaar voorstel-

den. “Daaruit bleek dat hoe 
meer vrouwen zelf carriè-
re willen maken, hoe meer 
ze een familiegerichte man 
verkiezen. Dat is niet nood-
zakelijk oorzaak-gevolg. 
Misschien opent het feit dat 
een vrouw op een familie-
man valt de mogelijkheid 
om haar carrièredromen 
waar te maken.”

Meeussen ging ook na of 
vrouwen gelukkiger zijn als 
hun partner meer tijd heeft 
voor het gezin. Dat bleek 
inderdaad het geval. En 
hoe denken mannen er zelf 
over? “Uit ons onderzoek 
blijkt alvast dat mannen 
zelf wel vinden dat de ideale 
man warm mag zijn, maar 
tegelijkertijd denken dat an-
dere mannen daar een heel 
ander beeld van hebben.”

Lees meer op P.02

Liever geen 
carrièretijger?
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“WESPEN ZIJN ME BIJNA 
FATAAL GEWORDEN”

Op speeddate met Gert Van Assche, 
hoofdarts van UZ Leuven  
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DE MOEDIGE KARDINAAL UIT 
‘BRAVE LITTLE BELGIUM’ 

Boek belicht rol van kardinaal  
Mercier in Eerste Wereldoorlog
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“VANMORGEN HEBBEN WE 
DE VICERECTOR GEPRINT”

Campus De Nayer komt  
verrassend uit de hoek
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WE HEBBEN  
EEN STEEN VERLEGD

Leven na Leuven:
Guido Gryseels,  
directeur van het 
AfricaMuseum

Lees meer op P.20

Boeken 
toe?

We lezen steeds minder, terwijl we wél allemaal Stranger 
Things of The Handmaid’s Tale bingewatchen. Heeft het 
laatste uur van de literatuur geslagen? Of is de roman sterk 
genoeg om te overleven? “In een boek kruip je écht in het 
hoofd van een personage, dat krijgen films of series niet 
voor elkaar”, zegt literatuurprof Pieter Vermeulen.

4

GETEKEND: JORIS 
Huiscartoonist krijgt expo

GEVALLEN VAN BLOEDKANKER GEVONDEN BIJ SCREENING DUIZEND 65-PLUSSERS

Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT), ontwikkeld om bij het ongeboren kind chro-
mosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen, kunnen bloedkankers 
opgespoord worden. En dat niet alleen bij zwangere vrouwen, maar bij iedereen. Bij de 
test wordt namelijk het DNA in het bloed onderzocht en dat kan ook genetisch materiaal 
van kankercellen zijn. Ilse Frederickx

NIPT-test spot kankers 
vóór symptomen

e NIPT is een prenataal 
bloedonderzoek dat afwij-
kingen in de chromosomen 

van de foetus opspoort. De test kan een-
voudig worden uitgevoerd via een bloed-
afname bij de zwangere vrouw. Het bloed 
van de moeder bevat immers ook kleine 
stukjes DNA van de baby. 

In het Centrum Menselijke Erfelijkheid 
(CME) van UZ Leuven werd de afgelopen 
jaren bij toeval kanker vastgesteld bij acht 
zwangere vrouwen die een NIPT onder-
gingen. De resultaten van de NIPT waren 
afwijkend. Bij nader onderzoek bleek het 
niet om chromosoomafwijkingen van de 
foetus te gaan, maar wel om kanker bij de 
moeder. Het DNA van vele tumoren circu-
leert immers ook in het bloed.

Breder toepasbaar?
Dat bracht onderzoekers op het idee om 
de NIPT te gebruiken voor kankerscree-
ning bij gezonde proefpersonen. In een 
grote studie onder leiding van professor 
Joris Vermeesch (CME), professor Fré-

déric Amant en doctor Liesbeth Lenaerts 
van de Afdeling Gynaecologische Onco-
logie werd bij 1.002 vijfenzestigplussers 
een bloedstaal afgenomen en gezocht naar 
genetisch materiaal dat kon wijzen op een 
beginnende tumor. 

Bij een klein aantal mensen werd een 
bloedkanker vastgesteld, legt doctor Le-
naerts uit: “Bij vijf proefpersonen ont-
dekten we de ziekte van Hodgkin of non-
Hodgkin lymfomen. Bij een zesde persoon 

werd een voorloperstadium vastgesteld 
dat een verhoogd risico geeft op het ont-
wikkelen van een latere bloedkanker. Bij 
24 andere proefpersonen werden geneti-
sche afwijkingen in hun bloed gevonden, 
maar kon geen kanker worden geconsta-
teerd. Deze personen worden opgevolgd 
om na te gaan of ze in de toekomst toch 
kanker ontwikkelen.”

Dat de NIPT DNA van Hodgkin-lym-
fomen kan detecteren, was al eerder vast-
gesteld in enkele kleinschaligere studies. 
Daar ging het om patiënten die al via een 
andere weg de diagnose hadden gekregen. 
Het unieke aan deze studie is dat men met 
de NIPT kanker weet op te sporen bij – ver-
meend – gezonde personen, vóór er symp-
tomen opduiken dus. Verder onderzoek 
moet nu uitwijzen of de test op grote schaal 
ingezet kan worden om gezonde personen 
– bijvoorbeeld mensen met een verhoogd 
risico – te screenen op bloedkankers in een 
vroeg stadium, en ook of de test aangepast 
kan worden om nog andere types van kan-
ker te detecteren. 

D

Liesbeth Lenaerts:

Bij vijf proefpersonen 
ontdekten we de 

ziekte van Hodgkin 
of non-Hodgkin-

lymfomen.



3D-printing opent nieuwe werelden.
Lees het artikel op P.10
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JORIS

MEGAFOON

Ik zou de kost niet willen geven aan 
alle dames die in paniek schieten als 
de elektriciteit uitvalt. Of aan alle he-
ren die niet weten hoe ze een eenvou-
dige maaltijd moeten bereiden.

Volgens professor Genderstudies Veerle Draulans zijn genderneutrale 
huishoudens zeker nog niet de norm, al is er een voorzichtige verschuiving in 
genderstereotiepe rollen. “In een vergrijzende samenleving vergroot een ster-
ke afhankelijkheid van anderen de druk op de mantelzorg. In dat opzicht kan 
ik de opkomst van klusvrouwen en strijkmannen alleen maar toejuichen.”
(De Morgen, 10/11/2018)

Beelden van huilende varkens 
maken triest en kwaad, maar veel 
minder varken gaan we er niet van 
eten.

Undercoverfilmpjes van dierenleed in slachthuizen wekken wel afschuw op, 
maar overtuigen niet onmiddellijk om minder vlees te eten, blijkt uit onder-
zoek van Sara Nelissen (School voor Massacommunicatieresearch). “Na 
een jaar vol dierenleed blijkt het eetpatroon bij de ondervraagden verbazend 
traditioneel.”
(De Morgen, 2/11/2018)
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‘Je laat je vingerafdrukken toch 
al overal achter’ is echt zo’n 
non- argument. Ja, check de gemiddel-
de openbare ruimte en je vindt 1.000 
vingerafdrukken. Het is de koppeling 
aan een identiteit die het probleem is.

Computerwetenschapper Jeroen Baert toont zich op Twitter een felle 
tegenstander van de invoering van vingerafdrukken op de identiteitskaart. 
“De Privacycommissie gaf een duidelijk beargumenteerd negatief advies, 
maar waarom luisteren naar advies als je ook gewoon #veiligheidscultuur kan 
tweeten en je schup afkuisen.” 
(Twitter, 14.11.2018)

Weg 
met de 
workaholic?

 ONDERZOEK  
FAMILIEMANNEN VALLEN IN DE SMAAK BIJ JONGE VROUWEN

enderstereotypen verande-
ren normaal heel traag, maar 
we zien wel dat vrouwen de 

laatste decennia steeds meer carrière willen 
maken”, zegt Loes Meeussen (Sociale en Cul-
turele Psychologie). “We vroegen ons af of 
deze ontwikkelingen geen gevolgen hebben 
voor mannen. Als vrouwen maar moeilijk 
het evenwicht kunnen vinden tussen hun 
professionele en privéleven, zijn ze dan nog 
steeds op zoek naar een werkgerichte man 
of willen ze een man die ook thuis meer ta-
ken opneemt?”
 
Hoe heb je dat onderzocht?
Loes Meeussen: “In een eerste luik van ons 
onderzoek verdeelden we 87 vrouwelijke 
psychologiestudenten in twee groepen, die 
we elk een andere versie voorlegden van een 
verhaal over een kersverse jonge vader. In de 
ene versie nam hij meer vaderschapsverlof 
op dan de wettelijke norm, in de andere net 
minder. We vroegen de studentes hoe aan-
trekkelijk de man in het verhaal zou worden 
beschouwd als partner. De man die langer 
thuisbleef, kwam als aantrekkelijker uit de 
bus, als een betere vader en een warme-
re persoon.” 

“In een tweede onderzoek polsten we bij 
224 studentes naar hoe ze zich hun leven 
over vijftien jaar voorstelden, wat work-life 
balance en hun ideale partner betrof. We 

vonden hier een interessante correlatie: hoe 
meer vrouwen zelf carrière willen maken, 
hoe meer ze een familiegerichte man ver-
kiezen. Dat is niet noodzakelijk oorzaak-ge-
volg. Het omgekeerde kan ook. Misschien 
opent het feit dat een vrouw op een familie-
man valt de mogelijkheid om haar carrière-
dromen waar te maken.”

 
Hoe zit dat in landen waar vrou-
wen minder buitenshuis gaan 
werken?
Meeussen: “In landen waar vrouwen door-
gaans geen carrière nastreven of waar de 
indicatoren minder gendergelijkheid aan-
geven dan in België, zijn de verwachtingen 
voor een partner veel meer stereotiep. In dat 
soort omgevingen gaan vrouwen veeleer op 
zoek naar werkgerichte mannen en man-
nen naar familiegerichte vrouwen. Met die 
informatie in het achterhoofd zijn wij volop 
bezig om ons onderzoek te internationa-
liseren. Momenteel nemen zo’n 60 landen 
deel. Het zal interessant zijn om te zien hoe 
partnervoorkeuren bepaald worden van-
uit gendergelijkheid en beleidsbeslissingen 
rond ouderschapsverlof.”
 
Koesteren alleen jonge vrouwen 
deze verwachtingen?
Meeussen: “Nee, onze derde studie – waar-
in we 198 koppels, allemaal heteroseksuele 

“G

Op sociale media trenden hashtags als #hotdaddy en circuleren 
blogposts getiteld ‘How to get your husband to help out around the 
house.’ Dat vrouwen warmlopen voor mannen die hun carrière 
aan de kant durven schuiven ten voordele van hun gezin, blijkt nu 
ook uit onderzoek van doctor in de psychologie Loes Meeussen. 
Zij deed research naar de verwachtingspatronen over mannen 
binnen een relatie. 

TEKST: Katrien Elen | ILLUSTRATIE: Gudrun Makelberge
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tweeverdieners, tussen 22 en 59 jaar oud be-
vroegen over wat ze belangrijk vinden in hun 
leven – toont dat vrouwen van alle leeftijden 
gelukkiger zijn als hun partner meer tijd heeft 
voor het gezin. Vrouwen moeten al langer 
de combinatie maken tussen werk en gezin, 
en in traditionele relaties komen deze twee 
vaak in conflict. Uit ons onderzoek blijkt nu 
dat hoe meer familiegericht een mannelijke 
partner is, hoe minder werk-gezinconflicten 
de vrouw heeft. Overuren en onregelmatige 
werkuren zorgen bij vrouwen voor minder 
stress als een man thuis zijn aandeel doet. Dat 
is interessant voor relatietherapeuten. Als ze 
een relatie willen verbeteren, is deze info van 
wezenlijk belang.”
 
Volgt de hele maatschappij deze 
tendens? Staat ze open voor een 

opmars van de familieman?
Meeussen: “Nee, niet op alle domeinen ge-
beuren de verschuivingen even snel. Dat 
maakt het moeilijk voor mannen. Thuis moe-
ten ze een warme familieman zijn, maar op 
het werk worden ze daarvoor nog afgestraft. 
Het is veel eenvoudiger als de verwachtingen 
overal gelijkaardig zijn. Nu is het bijvoorbeeld 
voor mannen niet altijd sociaal aanvaard om 
ouderschapsverlof te nemen of om deeltijds 
te gaan werken. Dat heeft ook te maken met 
de onderliggende vrees van mannen om hun 
mannelijkheid te verliezen. Onderzoek heeft 
namelijk aangetoond dat mannen vaak het 
gevoel hebben dat ze hun mannelijkheid 
moeten bewijzen door competitief en asser-
tief te zijn.”

Het is duidelijk wat vrouwen wil-

len, maar wil de man dit wel?
Meeussen: “Dat blijft een open vraag. Het is 
niet gezegd dat mannen zich zullen aanpas-
sen. We deden recent een onderzoek waarin 
we mannen vroegen hoe zij de ideale man 
zien en hoe ze denken dat anderen die zien. 
Wat blijkt? Stiekem vinden ze allemaal dat de 
ideale man warm mag zijn, maar tegelijkertijd 
denken ze dat andere mannen daar een heel 
ander beeld van hebben. Als je mannen dan 
gaat confronteren met die fout in hun denk-
patroon, durven ze zich warmer opstellen. Ze 
nemen zich bijvoorbeeld voor om later zorg-
taken niet te verbergen voor hun omgeving.”

“Zeker is ook dat de overheid mannen be-
ter zou kunnen ondersteunen. Nu krijgen zij 
maar twee weken vaderschapsverlof. Hier-
mee geef je als overheid het signaal dat opvoe-
ding de taak is van vrouwen. Mannen moeten 

de boodschap krijgen dat ze een belangrijke 
rol hebben als vader.”

 
Vrouwen klagen vaak dat ze 
alle balletjes in de lucht moeten 
houden. Is het niet gevaarlijk om 
van mannen hetzelfde te gaan 
verwachten?
Meeussen: “Ja, daarom moeten we niet 
noodzakelijk een extra balletje opgooien 
voor mannen. Misschien moeten we alle-
maal onze balletjes wat lager gaan gooien? 

Veel meer dan over extra taken opnemen, 
gaat het over een correcte verdeling vinden 
tussen partners, en dat kan vele richtingen 
uitgaan. Heel veel koppels hebben de taken 
op een bepaald moment verdeeld, maar spre-
ken daar niet meer over. Het is voor elk kop-
pel goed om dat af en toe expliciet te maken. 
Wat willen jullie echt? Laat je daarbij niet lei-
den door wat de samenleving verwacht. In 
de ene relatie wil de vrouw misschien meer 
carrière maken, in de andere wil de man dat, 
in nog andere zijn de taken dan weer even-
redig verdeeld.”
 
Kan de balans ook doorslaan? 
Vinden vrouwen een huisman 
even aantrekkelijk als een man 
die werk en gezin combineert?
Meeussen: “Dat zou verder onderzocht moe-
ten worden. Ik vermoed dat een man een 
zekere werkoriëntatie moet hebben om aan-
trekkelijk te blijven, omdat de werkgerichte 
normen voor mannen momenteel nog erg 
sterk zijn.”
 
Hoe zit dat bij jou? Heb jij geko-
zen voor een familiegerichte 
man?
Meeussen: “Mijn partner en ik vinden bei-
den zowel onze job als ons gezin belangrijk. 
Dat betekent ook dat we allebei één dag per 
week ouderschapsverlof nemen. Het is fijn 
dat dat kan. In mijn omgeving zie ik veel jon-
ge vaders die veel meer betrokkenheid tonen 
dan hun eigen vaders vroeger, maar die toch 
geen ouderschapsverlof durven nemen.” 

Loes Meeussen:

Stiekem vinden 
mannen allemaal 
dat de ideale man 
warm mag zijn, maar 
tegelijkertijd denken 
ze dat andere mannen 
daar een heel ander 
beeld van hebben.
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e tekeningen van Joris voelen 
zich op vele plaatsen thuis. 
Niet alleen op deze pagina’s 

– 23 jaar lang al – maar evengoed in De 
Standaard, op de cover van Nature Energy, 

en in het Gallo-Romeins Museum. En nu dus 
ook in KADOC, waar een selectie uit zijn 
cartoons en illustraties te zien is. Voor de 
gelegenheid wagen we ons zelf aan een 
snelschets van Joris, aan de hand van een 

vrachtje vragen dat we op de redactie 
verzamelden. Eén leidraad slechts: 
wat wilden wij na al die jaren écht van 
hem weten?

Heb je als kind tekenles 
gekregen? Of hoe heb je het 
tekenen onder de knie gekre-

gen?
Joris Snaet: “Nee, ik heb in mijn jeugd 

nooit tekenles gevolgd. Ik heb het gewoon 
altijd graag en veel gedaan, en heb het zo 

al doende geleerd. In het middelbaar, bij de 
jozefieten hier in Leuven, maakte ik stripver-

halen over de leraren. Die tekeningen waren 
soms vrij brutaal, herinner ik me. En erg popu-
lair bij de andere leerlingen: ik heb al van meer-
dere oud-klasgenoten gehoord dat ze die strips 
nog altijd hebben liggen. Pas na mijn middelbaar 
werd het me echt menens met het tekenen, toen ik 
toegepaste grafiek ging studeren aan Sint-Lukas.” 

Weet je nog wat je eerste tekening 
voor Campuskrant was?
Joris: “Ja, dat was in 1995: een eenvoudige pen-
tekening van Willy Claes die belaagd wordt door 
journalisten die in zijn vleugelpiano zitten. Ik 
had gereageerd op een annonce voor nieuwe 
tekenaars. Voor de pure cartoons had Campus-
krant al Zaza, dus vroeg de redactie me vooral 
om illustraties. En dat is eigenlijk zo gebleven. 
Die eerste tekeningen vallen best mee, vind ik, 
al zouden velen mijn hand er niet in herkennen. 
Je hebt tekenaars die blijven zweren bij één stijl, 
maar ik ben meer van de school die graag expe-
rimenteert en constant nieuwe dingen probeert. 
Natuurlijk ga je dan al 
eens op je bek, maar 
op den duur krijg je 
een breder palet en 
kan je soepel inspelen 
op de verwachtingen van 
je opdrachtgevers.”

Wat vind je het las-
tigst om te tekenen?
Joris: “De poten van een paard. 
Alleen al de positie van de knie van een 
achterpoot … Je moet die maar eens 

bekijken: niet te doen. Je tekent dat tien keer op-
nieuw, en altijd gaat het mis. Dat betekent niet dat 
ik het vermijd om paarden te tekenen. Ik ga er 
maar van uit dat niemand weet waar die knie pre-
cies moet zitten, behalve de echte paardenkenners 
(lacht). De beste strippaarden zijn die van Morris: 
als ik een groot paard moet tekenen, sla ik weleens 
een Lucky Luke open.”

Is het 
extra moeilijk om 
bekende koppen te tekenen, politici 
bijvoorbeeld?
Joris: “Ik heb enkele jaren voor Ampersand gete-
kend, het ledenblad van CD&V. Daar heb ik 
geleerd hoe je politici moet tekenen: 
je mag uitvergroten, maar niet overdrijven tot het 
beledigend wordt. Je probeert hen te typeren in 
een situatieschets, zonder al te veel in te spelen op 
fysieke eigenschappen. Als je Dehaene tekende als 
een soort van paard dat ergens binnenstormt, was 
de cartoon al voor de helft geslaagd. Of Verhof-
stadt als een manneke op speed.”

“Ik denk trouwens dat er een verband is tussen 
hoe goed een politicus ‘pakt’ op papier en hoeveel 
succes hij of zij heeft. In die Ampersand-tijd heb 
ik Bart De Wever eens getekend als een strikken-
knipper die achter Wiske aan het lopen was. Die 
cartoon is niet gepubliceerd, maar ik herinner me 
dat ik toen gezegd heb: ‘Ik zou toch oppassen met 
die De Wever, want hij heeft het wel in zich. Ik kan 
het moeilijk uitleggen, maar als je hem tekent … 
Die figuur is coherent.’ Hetzelfde kan je zeggen van 
Dehaene, Verhofstadt, Di Rupo … Zij hebben ook 

die cartoonfactor. Overigens 
is de politieke wereld be-
hoorlijk verschraald op dat 
vlak. Waar zijn de karakter-
koppen?”

Wat is het hard-
nekkigste mis-

verstand over het 

DE WERELD VOLGENS SNAET: KADOC DUIKT IN HET ARCHIEF VAN ONZE HUISCARTOONIST

“Het moeilijkst om te tekenen? De poten van een paard: niet te doen.” Om onze huiscartoonist Joris Snaet scherp te houden, 
broeden we op rijkelijk te illustreren artikels over het stamboek van het Brabants trekpaard, kniekwetsuren bij de lippizaner 
en overbevolkte maneges. Maar nu eerst een interview met Joris zelf, want daar is reden toe: KADOC toont een gulle greep uit 
zijn werk. TEKST: Reiner Van Hove | FOTO: Rob Stevens | CARTOONS: Joris Snaet

Getekend: 
Joris
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maken van cartoons?
Joris: “Mensen denken dat het heel 
stresserend is, omdat je elke dag een 
scherpe deadline hebt. Maar zodra je je 
idee hebt, is het uitwerken net heel rust-
gevend. Meestal belt De Standaard me 
rond half zes, zes uur met een opdracht. 
Ik kom rond zevenen thuis van mijn 
werk en dan heb ik wel een halfuurtje 
nodig om een goede invalshoek te vin-
den en te overleggen met de redactie. 
Ik stuur doorgaans tegen acht uur een 
schets door, die ze al kunnen inpassen 
in de lay-out. Ik heb dan nog anderhalf 
uur om de tekening uit te werken. Als 
het goed lukt, is dat gewoon leuk om te 
doen: ik kan ondertussen gerust een ge-
sprek voeren of naar het nieuws kijken.” 

“Er moet wel een minimum aan rust 
zijn. Eén keer ben ik mijn cartoon gaan 
maken op de redactie van De Standaard: 
nooit meer. Tegen acht uur, half negen is 
de stresspiek daar heel voelbaar en word 
je zelf enorm zenuwachtig. Geef mij dan 
maar mijn tekenhoekje thuis.”

Heb je specifiek materiaal 
nodig om te kunnen werken? 
Joris: “Ik moét inderdaad een bepaald 
type potlood hebben: de Staedtler 2B, 
het allerdonkerste. Ik heb er der-
tig-veertig van liggen: als ik ooit zon-
der val, zou dat een ramp zijn. Idem 
voor mijn favoriete types gom, papier, 
aquarel doos … Cartoonist Kim Ducha-
teau heeft me eens verteld dat zijn te-
kenpen plots uit productie ging: een 
nachtmerrie (lacht). Computerproble-
men kunnen trouwens ook roet in het 
eten gooien, dus zorg 

ik ervoor dat ik alles dubbel 
heb, twee scanners bijvoorbeeld. En ik 
weet ook bij welke buurman ik terecht 
kan als die alle twee dienst weigeren. 
Dat is trouwens al een keer gebeurd.”

Op wiens tekentalent ben je 
jaloers?
Joris: “Ik heb altijd opgekeken naar 
Ever Meulen en GAL: zij maken erg 
hedendaags werk, maar met oude 
technieken. En ik hou van schilders 
die economisch werken, zoals Manet, 
Velázquez en Van Dyck. Zij schilderen 
op een sobere, maar rake manier waar-
bij achtergronden of bepaalde delen van 
het schilderij bijna abstract worden. Dat 
vind ik straffer dan tekenaars en schil-
ders die zich doodwerken om alle de-
tails juist te krijgen.”

Welke reactie op een cartoon 
heeft het meest voor je bete-
kend?
Joris: “Onlangs heb ik een opdracht ge-
kregen van het Gallo-Romeins Muse-
um in Tongeren. Ze vroegen me onder 
meer om een meisje gekleed als archeo-
loog te tekenen, voor de kinderanima-

tie. Ik heb toen een portret van mijn 
dochter gemaakt. Ze staat er heel her-
kenbaar op. Meestal vindt ze alles wat ik 
teken stom, maar ik heb haar toch zover 
gekregen om mee te gaan naar het mu-
seum. En toen ze daar oog in oog stond 

met een levensgroot portret van 
zichzelf, was ze toch overtuigd 
van papa’s kunnen. Dat was een 
bijzonder moment voor mij. 
Lang heeft het effect wel niet 
geduurd: ondertussen vindt ze 
alles weer stom (lacht).”

En wat is het mooiste 
compliment dat je 
ooit hebt gekregen?

Joris: “Ter gelegenheid van mijn 
doctoraatsverdediging was er in 2000 
een groot congres in het kasteel van 
Arenberg. Slotspreker was Thomas Da-
Costa Kaufmann, een absolute topper 
in het wereldje van de kunsthistorici. 
Ik heb toen een cartoon voor hem ge-

maakt en hij was er superblij mee. Ik 
hoorde later dat hij die had opgehangen 
in zijn appartement en vol trots toonde 
aan collega’s die hij over de vloer kreeg. 
Enkele jaren nadien was hij weer in 
Leuven en maakte ik opnieuw een car-
toon van hem. Hij is zijn afscheidsrede 

 

Campuskrant mag 
bovenstaande cartoon 
van het Arenberg-
kasteel ingekaderd 
weggeven. Stuur 
vóór 15 december een 
e-mail met onderwerp 
‘cartoon Joris’ en uw 
adresgegevens naar 
nieuws@kuleuven.
be. De winnaar wordt 
persoonlijk op de 
hoogte gebracht.

De gratis tentoon-
stelling ‘Joris Snaet. 
Cartoons & illustraties’ 
loopt nog t.e.m. 
3 februari in KADOC, 
Vlamingenstraat 39, 
Leuven. Info en 
openingsuren: 
kadoc.kuleuven.be/
tentoonstellingen

toen begonnen met: ‘Ik vind het altijd 
fantastisch om hier te zijn, want elke 
keer krijg ik een prachttekening.’”

Je waagt je tegenwoordig ook 
steeds meer aan portretten 
in olieverf. Wie of wat zou je 
het liefst op doek zetten?
Joris: “Mijn vrouw is als kunsthistorica 
gespecialiseerd in de zeventiende eeuw, 
en als je werken uit die periode ziet, dan 
moet je toch besluiten dat we vandaag 
in een sukkelperiode zijn terechtgeko-
men. Alle aandacht gaat naar stilis-
tische kunstjes en de techniek wordt 
verwaarloosd. Heel anders dan in de 
zeventiende eeuw, toen kunst ook echt 
nog een verheven status had. Zo’n rui-
terportret van drie op vier meter, waar 
je acht maanden aan mag werken: dat 
lijkt me wel wat.”

“Onlangs heb ik voor professor Lieve 
Watteeuw een reeks schetsen in de stijl 
van Bruegel de Oude gemaakt, voor een 
tentoonstelling in Wenen. Ze zette 
me aan het werk met ganzen-
veren, inkt van galnoten 
en handgeschept pa-
pier. Als je daarmee tekent, 
móet je wel je tijd nemen. Je 
hebt meteen het gevoel dat 
je in een ander tijdvak 
zit. Waarschijnlijk 
kon je toen ook al-
leen tekenen bij dag-
licht, want kaars-
licht danst te veel. 
Overigens waren die 
Bruegel-imitaties best 
geslaagd: ze liggen nu net-
jes op de tentoonstelling tussen de echte 
Bruegels, weliswaar een beetje opzij, in 
een toonkast met tekenmateriaal uit die 
periode (lacht).”

Je werkt als coördinator 
bouwhistorische studies bij 
de Divisie Monumenten en 

Bouwkundig Onderhoud van 
de universiteit. Wat houdt je 
werk daar in?
Joris: “Het is mijn job om geschiedkun-
dige en technische informatie te ver-
werven over de monumenten en waar-
devolle gebouwen van de universiteit. 
Architecten en ingenieurs gebruiken 
die gegevens bij restauratieprojecten. 
Als je tijdens een vergadering een ge-
bouw of een grondplan schetst op een 
papiertje, spreek je meteen hun taal.”

“Mijn favoriete KU Leuven- 
gebouw om te tekenen blijft 
toch het Arenbergkasteel. Ik 
heb er een bijzondere band mee omdat 
ik mijn doctoraat daar gedaan heb. En 
het is ook prachtig op zich: die hoekto-
rens, die perenspitsen, die pinakels …”

Is het academische milieu 
een fijne biotoop voor een 
cartoonist?
Joris: “Wat ik er vooral leuk aan vind, is 
dat je bij de meest uiteenlopende disci-
plines terechtkomt en op korte tijd veel 
oppikt. Als je mij vraagt om de relativi-
teitstheorie uit te leggen, ik kan dat hé. 
Of de Code Napoléon, ons DNA … Ik 
heb de voorbije jaren ook enkele illus-
traties gemaakt bij onderzoek van het 
Centrum voor Oppervlaktechemie en 
Katalyse. De laatste tekening is zelfs 
op de cover van Nature Energy beland. 
Met die cover kunnen de onderzoekers 
dan weer uitpakken op congressen. En 
zo ben je als tekenaar een schakel in het 
onderzoeksproces: heel boeiend.”

Moet een cartoonist met 
meer gevoeligheden reke-
ning houden dan vroeger? 
Joris: “Zeer zeker. Soms krijg je het 
gevoel dat je een soft product levert: 
Robijn Fleur en Fijn, zoiets. Ik heb 
wel zin om straffere dingen te maken, 
maar ik voel dat dat te veel weerstand 
zou oproepen. Dan sta je wel te kijken 
van mannen als Kamagurka en Herr 
Seele, die veel vrijheid voor zichzelf 
gecreëerd hebben en de meest gedurfde 
dingen doen.”

“Vroeger namen kranten meer stel-
ling in, nu draait het om objectieve be-
richtgeving en vind je de opinies en 
scherpe grappen eerder op sociale me-
dia. Het gevolg is dat je als cartoonist 
vaker gevraagd wordt om een illustra-

tie dan een echte cartoon. Maar 
echt moeilijk heb ik het daar 

niet mee. Ik denk er zo over: 
ofwel werk je voor kranten 
en hou je rekening met de 
wensen van je opdracht-

gever, ofwel doe je volledig 
je eigen ding, maar dan in de 

vrije kunsten.”

Ben je ook buiten je car-
toons een grappenmaker? 

Sta je in je vriendenkring 
bekend als een lolbroek?
Joris: “Ik vrees van niet. De meeste 
cartoonisten zijn verschrikkelijk saai, 
veel te serieus. Er zijn uitzonderingen: 
een gesprek met Kim Duchateau, dat 
is echt lachen. Als cartoonist moet je 
natuurlijk sowieso wel een beetje droog 
zijn. (droog:) Al apprecieert ook niet ie-
dereen dat, heb ik al gemerkt.” 

Of ik ook buiten 
mijn cartoons een 

grappenmaker ben? 
Ik vrees van niet. 

De meeste 
cartoonisten zijn 

verschrikkelijk saai.
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 IN BEELD 

Koningin Mathilde bezocht half novem-
ber de tentoonstelling Macht en Schoon-
heid. De Arenbergs in museum M. Naast 
een mooie selectie kunstwerken die ooit 
deel uitmaakten van de collectie van de 
Arenbergs, en uitgeleend werden door 
topmusea, is daar ook een catwalk met 
adellijke kostuums te zien. Die dateren uit 
de achttiende en de negentiende eeuw, 
en zijn afkomstig uit een drietal verkleed-
koffers die in de rookkamer van het Aren-
bergkasteel werden aangetroffen. De 
poppen waarop de kostuums tentoonge-
steld worden, werden op maat gemaakt 
door het Modemuseum Antwerpen.

   Alle info over deze tentoonstelling en over 
het festival ‘Vijf eeuwen Arenberg’ vindt u 
op www.arenbergleuven.be 
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wangerschapsdiabetes is de meest 
voorkomende verwikkeling tijdens 
de zwangerschap en komt boven-

dien steeds vaker voor. Vrouwen met de aan-
doening ondervinden zelf geen symptomen, 
maar de ziekte kan wel ernstige gevolgen heb-
ben. Onbehandelde zwangerschapsdiabetes 
zorgt voor een hoger risico op keizersnedes, 
vroeggeboorte en zwangerschapsvergiftiging. 
Bovendien zijn de baby’s vaak te zwaar, hebben 
ze vaker last van ademhalingsproblemen bij de 
geboorte en hebben ze, net zoals de moeders, 
een verhoogd risico op type 2-diabetes. De be-
langrijkste behandeling voor zwangerschaps-
diabetes is een aanpassing van de levensstijl. 
Slechts bij vijftien tot twintig procent van de 
vrouwen is insuline nodig. 

Een tijdige opsporing is hoe dan ook erg be-
langrijk. “Helaas is de huidige internationaal 
aanbevolen standaardmethode, de nuchtere 
suikertest, lastig voor zwangere vrouwen”, zegt 
dr. Katrien Benhalima, adjunct-kliniekhoofd 
op de Dienst Endocrinologie van UZ Leuven. 
“Ze moeten nuchter naar het ziekenhuis komen 
en een suikerdrankje drinken waarvan ze heel 

misselijk kunnen worden. Vervolgens moeten 
ze twee uur in het ziekenhuis blijven en wordt 
er verschillende keren bloed afgenomen.”

Slim combineren
Voor haar doctoraat onderzocht Katrien Ben-
halima of het niet makkelijker kan. Er bestaat 
namelijk ook een vereenvoudigde, ‘korte’ 
suikertest. “Die korte suikertest heeft 
veel voordelen: hij is makkelijker te or-
ganiseren, goedkoper en wordt beter 
verdragen door de zwangere vrouw. Ze 
hoeft niet nuchter te zijn, de con-
centratie suiker in het drankje 
is lager en de test duurt slechts 
één uur.” 

In samenwerking met 
zeven andere Belgische 
ziekenhuizen testte Ka-
trien Benhalima bij 2.000 
zwangere vrouwen een nieu-
we opsporingsstrategie. “Ik 
werkte een nieuwe methode uit 
door op een slimme manier de 
korte suikertest te combineren 

met de nuchtere suikertest. Door de drempel-
waarde van de korte suikertest te verlagen naar 
een suikerspiegel van 130, kunnen we daarmee 
zwangerschapsdiabetes nu bij veel vrouwen op 
een even betrouwbare manier opsporen als met 
de belastende nuchtere suikertest. Alleen vrou-

Betere opsporing van 
zwangerschapsdiabetes 
bekroond

Katrien Benhalima:

We kunnen 
de belasten-
de nuchtere 
suikertest ver-

mijden bij meer 
dan de helft van 

alle zwangere 
vrouwen.

Zwangerschapsdiabetes bij zo veel mogelijk vrouwen tijdig opsporen, zonder daarbij onnodig veel 
vrouwen te belasten met een ‘nuchtere suikertest’: dat is het doel van de methode die endocrino-
loog Katrien Benhalima uitwerkte in haar doctoraat. Het leverde haar de publieksprijs op van de 
Vlaamse PhD Cup, een wedstrijd die pas gepromoveerde doctors aanmoedigt om hun onderzoek 
met de wijde wereld te delen.

Z

wen bij wie de korte test afwijkend is, moeten 
de nuchtere test nog krijgen, ter controle. Zo 
kunnen we de nuchtere suikertest vermij-
den bij meer dan de helft van alle zwange-
re vrouwen.”

Kroon op het werk
Met de nieuwe methode kan zwanger-
schapsdiabetes ook béter gedetecteerd wor-
den, zegt Katrien Benhalima. “We stelden 
in ons onderzoek vast dat maar liefst 1 op 8 
van de vrouwen de aandoening had. Dat is 
veel meer dan we verwachtten, want oudere 
cijfers toonden zwangerschapsdiabetes bij 
maar 1 op 20 van alle vrouwen.”

Dankzij het onderzoek komen er volgend 
jaar nieuwe richtlijnen om zwangerschaps-
diabetes op te sporen in Vlaanderen. En dat 
is niet de enige kroon op Benhalima’s werk. 
Ze won op 13 november de publieksprijs van 
de Vlaamse PhD Cup, een wedstrijd die pas 
gepromoveerde doctors aanspoort om hun 
onderzoek met de wijde wereld te delen. Tij-
dens een vierdaagse mediatraining leerden 
zestien geselecteerden hoe ze hun onderzoek 
bondig en verstaanbaar kunnen overbrengen 
naar een breed publiek. Op basis van film-
pjes waarin acht finalisten hun onderzoek 
presenteerden, brachten meer dan 5.300 
mensen een stem uit voor hun favoriet. Met 
ruim 1.200 stemmen achter haar naam kwam 
Katrien Benhalima als duidelijke winnaar uit 
de bus.  (Bron: UZ Leuven / Scriptie vzw)

   Bekijk het filmpje van Katrien Benhalima op 
nieuws.kuleuven.be/benhalima

© Kevin Faingnaert
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liet ik hem met pensioen gaan: hij keerde terug 
naar het pleeggezin waar hij als puppy had ver-
bleven. Dat was best een moeilijke beslissing. Na 
bijna twee jaar bij dat gezin is hij gestorven aan 
pancreaskanker. Dat verklaart wellicht de fysieke 
problemen die ik al had opgemerkt.”

Intussen is Joëlle nog een keer verhuisd – de 
verkeerssituatie rond de Tiensesteenweg werd té 
gevaarlijk. Ze heeft nu een stekje dichter bij de 
faculteit. Sinds een jaar is Ouigo haar nieuwe ge-
zel. “Een totaal ander karakter dan Mazzel. Dat 
was een rustige en voorzichtige hond – ideaal als 
eerste geleidehond. Ouigo is daarentegen een 
hond die veel variatie en beweging nodig heeft, 

wat voor mij een extra uitdaging vormt. Hier op 
kantoor vindt ze het niet altijd leuk omdat ze dan 
lang stil moet liggen. Ouigo is wel een hond met 
erg veel zelfvertrouwen en dat heeft een positief 
effect op mij. Ze neemt mijn onzekerheid in het 
verkeer weg, bijvoorbeeld bij het oversteken.”

Onder de mensen
Op vraag van het Nederlands Letterenfonds nam 
Joëlle enkele jaren geleden deel aan het project 

Joëlle Feijen (29) heeft als blinde student een bijzonder succesvol 
parcours afgelegd. Ze behaalde een master in de taal- en letter-
kunde en rijfde een Talentbeurs voor literair vertalen binnen. Iets 
meer dan vijf jaar later heeft ze al drie vertaalde romans op haar 
teller. “Maar nu zet ik even alles op mijn doctoraatsonderzoek.” 

TEKST: Peter Van Dyck | FOTO: Rob Stevens

en zwarte hond komt me besnuf-
felen wanneer ik het kantoor van 
Joëlle Feijen op de Faculteit Lette-

ren binnenstap. “Dit is Ouigo”, stelt de docto-
raatsonderzoeker haar aan me voor. Bij het vori-
ge onderhoud met Campuskrant was Joëlle nog 
vergezeld van een andere geleidehond, Mazzel. 
Die trok mee naar het Duitse Tübingen, waar 
Joëlle een masteropleiding hedendaagse Duitse 
literatuur ging volgen.

Na een jaar Tübingen liep het anders dan ge-
pland. Joëlle vertelt: “Hoewel het studeren in 
Tübingen behoorlijk vlotte, heb ik die opleiding 
niet afgemaakt. Gesprekken die ik er voerde 
met professor Jürgen Wertheimer zetten mij op 
het spoor van een boeiend onderwerp voor een 
doctoraatsstudie: de relatie tussen de twee schrij-
vers-vertalers Peter Handke en Georges-Arthur 
Goldschmidt. Zij zijn bevriend en vertalen el-
kaars boeken. Goldschmidt is in Duitsland gebo-
ren, maar vluchtte in de jaren 40 naar Frankrijk 
vanwege zijn joodse roots. Trauma’s en de Holo-
caust staan vaak centraal in zijn boeken. Het is 
interessant om te zien hoe Handke bij het verta-
len uit het Frans sommige van die gevoelighe-
den toch anders weergeeft. Ik onderzoek ook de 
creativiteit: wanneer auteurs zoals zij vertalin-

gen maken, genieten ze een literaire vrijheid die 
gewone vertalers zich niet kunnen permitteren. 
Met dat onderwerp onder de arm besloot ik naar 
Leuven terug te keren om te doctoreren. In okto-
ber 2015 ben ik hier effectief met een FWO-man-
daat aan de slag gegaan.”

Het korte avontuur in Tübingen beschouwt ze 
niet als een verloren jaar. “Absoluut niet. Het is 
net een heel belangrijk jaar geweest. Ik heb er 
véél geleerd, zeker op het vlak van zelfstandig-
heid en assertiviteit. Mijn kennis van het Duits 
is er uiteraard ook flink op vooruit gegaan. Bo-
vendien is het aan het verblijf ginder te danken 
dat ik mijn FWO-beurs in de wacht heb kunnen 
slepen. Zonder dat sterke doctoraatsonderwerp 
zou ik daar niet in geslaagd zijn.” 

Moeilijke beslissing
Teruggekeerd uit Duitsland ging Joëlle in de 
Bierbeekstraat wonen, niet ver van de Tiense-
poort. “Een buurt met veel groen, wat me wel 
leuk leek voor mijn geleidehond Mazzel. In de 
praktijk betekende dat wel dat ik altijd de Tien-
sesteenweg en de Ring over moest. Voor Mazzel 
bleek dat een heel stresserende bedoening. Ik 
merkte dat het geleiden hem te veel werd. In 
plaats van hem te forceren om verder te doen, 

E

Joëlle met Ouigo in haar kantoor in 
het Erasmushuis van Letteren.

“Ouigo heeft veel variatie en 
beweging nodig. Hier op kantoor 

vindt ze het niet altijd leuk omdat ze 
dan lang stil moet liggen.”

“ Fulltime 
vertalen is me 
te eenzaam”

JOËLLE FEIJEN, NOG STEEDS GEBETEN 
DOOR LITERATUURONDERZOEK

BLIJ 
WEER 
ZIEN

Zelfde gesprekspartner,
zoveel jaar later

CK 27.10.2010

Wie? Joëlle Feijen, 21 jaar, student Franse en 
Duitse taal- en letterkunde   
Waarom in de krant? Hoe is het om te studeren 
met een visuele beperking en om een geleidehond naast 
je te hebben in de aula? Joëlle vertelt hoe hond Mazzel haar meer vrijheid heeft 
gegeven en haar assertiever heeft gemaakt.
Opvallende uitspraak: “Ik zit dit jaar in een nieuwe groep studenten omdat ik 
nu deeltijds studeer. Mazzel legt al eens een poot in het gangpad en dan blijven 
mensen staan: ‘Oh, een hond!’ Hij maakt contacten makkelijker.”

Joëlle toen

27 oktober 2010 
Nieuws 3

Geciteerd
School is not coolde Standaard, 12.10.2010
Minder dan één op de vijf Belgi-sche jongeren van 15 jaar zegt van school te houden. Ons land doet het slecht in de vergelijking met andere landen. (…) Een vaak terugkerende opmerking is dat ons onderwijs te abstract is. “Ze krijgen een definitie van wat technologie is voor ze weten waarover het gaat”, betreurt Ferre Laevers, expert ervaringsgericht on-derwijs. “School hoeft niet ‘leuk’ of entertainend te zijn. Maar moet wel boeien. Als ons onderwijs niet dyna-mischer wordt, zal het voorbijgesto-ken worden door wat de jongeren elders oppikken.”

Onderwijsdeskundige Jan Van Dam-me denkt er zo het zijne over. “In lan-den waar de leerlingen goed preste-ren, is het welbevinden lager. Laten we blij zijn dat ze bij ons nog iets leren. In de Angelsaksische landen hechten ze meer belang aan sport en kunsten, iets wat bij ons buiten de schooltijd valt. Vrijetijdsbesteding hoeft niet in de klas.”

Therapie taboe?
Het LaatSte nieuwS, 13.10.2010Nooit gingen meer Belgen te rade bij een arts of psycholoog. In vier jaar gaat het om een stijging met de helft, zo becijferde de Europese Commissie. Een trend die overwaait uit Amerika? “Daar is een therapeut een status-symbool. Zo ver gaat het hier niet”, aldus psychiater Guido Pieters.Bijna 1 op de 5 (18%) ging in het jaar voor de Europese peiling, in maart dit jaar, met emotionele problemen naar een arts of psycholoog. “Dat cijfer ligt heel dicht bij het geschatte aan-tal mensen dat dergelijke hulp no-dig heeft. Dat die nu de weg vinden naar hulpverlening is een zeer goede zaak. In Vlaanderen hadden we de gewoonte onze problemen vooral voor onszelf te houden. Het taboe verdwijnt stilaan.”

De huisartsen staan met stip op één als vertrouwenspersoon. Is een huis-arts wel geplaatst om psychologi-sche bijstand te verlenen? “Psycho-logie maakt een steeds belangrijker deel uit van hun opleiding. Gelukkig. Als alle depressies door een psychi-ater behandeld werden, kwam die aan niks anders meer toe.”

Het redeloze rijdenHet nieuwSbLad, 21.10.2010
Net geen 1.200 kilometer files en ver-tragingen gisterenochtend. Er lijkt geen einde te komen aan de miserie op onze wegen. “Laat de filedagen elkaar maar opvolgen, misschien dat er dan eindelijk een mentaliteitswij-ziging komt bij overheid en wegge-bruikers”, sneert verkeersdeskundi-ge Chris Tampère. “Iedereen is weer aan de slag, ook de hogescholen en de universiteiten zijn weer open. Voeg daar een treinstaking bij en he-vige regenval, en het verkeer draait volledig in de soep.”

“We rijden er maar op los, zonder na te denken. Eerder vroeg dan laat zullen we uitkomen bij een gediffe-rentieerde kostprijs per afgelegde kilometer. Of dat nu in de vorm van rekeningrijden is, accijnsverhoging op brandstof of het belonen van wie buiten de spitsuren rijdt, dat maakt niet uit. Het wordt hoog tijd dat we onze verplaatsingen door een eco-nomische bril bekijken: wat schaars is, is nu eenmaal duurder. Welnu, de plaatsjes op de weg zijn schaars.”

tine berGen

“Zodra ik achttien was en me kon inschrijven op de wachtlijst van het Belgisch Centrum voor Ge-leidehonden, heb ik dat gedaan,” vertelt Joëlle, die Franse en Duit-se taal- en letterkunde studeert. “De wachttijd bedroeg toen een drietal jaar, afhankelijk ook van de hond die je zoekt. Ik had me-zelf wel op non-actief gezet, om-dat ik eerst wilde kijken hoe druk mijn leven in Leuven ging zijn. De eerste twee jaren studeerde ik voltijds en dat viel niet te combi-neren met een hond. Sinds vorig jaar dwingen gezondheidspro-blemen me deeltijds te studeren –  toen heb ik het centrum laten weten dat ik tijd had voor een hond.” 
“In mei zijn ze op bezoek ge-komen met Mazzel. Er wordt immers goed gekeken naar het karakter van de hond en dat van de eigenaar: het moet klikken. Dat was het geval, dus volgden er drie weken ‘class’. Je logeert dan in het centrum en werkt elke dag onder begeleiding met je hond. Je leert de commando’s geven, wan-delingen maken… Daarna volgt er thuistraining waarbij je met een begeleider trajecten aanleert.” “Het was een heel intensieve pe-riode. Mensen denken soms dat een blindengeleidehond een soort gps is, maar dat is niet zo. Mazzel kan mij dingen zoals zebrapaden, obstakels en deuren signaleren. Hij kan een lege plaats voor me vinden in de trein. Maar hij brengt me niet naar het station als ik zeg 

dat we naar het station gaan. Je moet zelf echt wel een goed oriën-tatiegevoel hebben.” 

Good boy
“Ik piekerde in het begin snel als Mazzel het een keertje minder goed deed en had die eerste we-ken spierpijn omdat ik zo gespan-nen rondliep. Dat wordt je ook verteld, dat je goede en slechte dagen zal hebben en dat het on-geveer een jaar duurt voor je echt op elkaar bent ingespeeld. De tweede week in Leuven had Maz-zel dagen dat hij beslist een eigen wil had. Dan stonden we bijvoor-beeld op een splitsing: links was naar huis, rechts was nog verder wandelen. Ik wilde rechts, hij wilde links. Daar sta je dan. Men-sen vragen of ze je kunnen hel-pen, maar dat kunnen ze niet. De hond moet luisteren, hij moet je leren accepteren als baas.” “Het zijn soms kleine dingen. Als ik moe of geprikkeld ben en kortaf ‘good’ zeg in plaats van ‘good boy!’, dan reageert hij daar ook op. Er is een deur in het MSI (Mgr. Sencie Instituut – red.) die naar buiten opent. Die heeft Maz-zel al een paar keer tegen zijn neus gekregen, dus nu durft hij die niet meer aanwijzen. Er is een uitlaatweide hier vlakbij, maar dan moet ik de ring oversteken en daar staan geen rateltikkers bij de verkeerslichten. Dus heb-ben we hier nu op het terras een ren aangelegd.”

Zelfstandigheid 
“Er zijn verschillende studenten 

met een assistentiehond,” ver-telt Koen Neyens van de Cel Stu-deren met een functiebeperking van Studentenvoorzieningen. “Dat hoeven geen blindengelei-dehonden te zijn. Ze kunnen ook werken met een baasje dat in een rolstoel zit. Zij openen de deuren of brengen voorwerpen en verho-gen zo de zelfstandigheid van de student. In onze ondersteuning neemt zo’n ‘professional’ een be-langrijke plaats in, naast de inzet van professionele hulpverleners en vrijwillige medestudenten. Voor studenten met een visuele functiebeperking bestaat daar-naast ook door de overheid gefi-nancierde ondersteuning zoals pedagogische hulp, omzetting van cursusmateriaal in braille of grootletterdruk, ICT-hulpmid-delen… Ten slotte worden ook redelijke aanpassingen zoals examenfaciliteiten toegekend. We proberen vanuit de Cel zo ef-ficiënt mogelijk hulp te bieden in elke specifieke situatie.”“Dat kan bij Joëlle en Mazzel bijvoorbeeld gaan over een mail naar studenten en docenten om hen te vertellen hoe ze het best met Mazzel omgaan. Zo mag hij niet gestreeld of gelokt worden als hij in functie is. In omkade-ringsgroepen hebben we al pro-blemen gehad met studenten die te lief wilden zijn voor de hond. We brengen ook initiatie-ven zoals de dopjesactie onder de aandacht (inzamelingsactie van plastic schroefdopjes t.v.v. het Belgisch Centrum voor Geleidehon-den – red.). Onze begeleiding is 

het eerste jaar heel intensief. In de laatste jaren proberen we de zelfstandigheid te verhogen om de stap naar een zelfstandig wer-kend leven zo klein mogelijk te maken. Mazzel is wat dat betreft voor Joëlle een belangrijke stap.” 
Poot in het gangpad
Dat beaamt Joëlle volmondig: “Vorig jaar zat ik hier op vrije da-gen min of meer vast. Ik sprak wel af met mensen, maar ik was ook afhankelijk van hen. Ik had elke les vrijwilligers nodig om me te begeleiden. Nu brengt Mazzel me en kan ik er ook alleen op uit. Waar mijn ouders me vorig jaar nog kwamen oppikken, kies ik nu zelf wanneer ik met de trein naar huis ga. Ik leer door Mazzel ook assertiever te zijn. Ik durf nu sneller te vragen of ik juist zit als ik twijfel. Mazzel maakt gewoon veel meer mogelijk en ik ben het Centrum voor Geleidehonden daar heel erg dankbaar voor.” “Ik zit dit jaar in een nieuwe groep studenten omdat ik nu deel-tijds studeer. Mazzel legt al eens een poot in het gangpad en dan blijven mensen staan: ‘Oh, een hond!’ Hij maakt contacten mak-kelijker. Laatst was er een prof die de micro nam en zei: ‘Mazzel heeft mazzel, hij is al geslaagd.’ Want geleidehonden moeten ook een examen afleggen. Zo’n reac-tie is natuurlijk heel fijn.” www.kuleuven.be/ 

functiebeperking/
www.dopjesactie.be Blog van een assistentiehond: valeas.wordpress.com/

Sinds dit academiejaar loopt er geregeld een hond door de gangen van de Faculteit 
Letteren. Mazzel loodst studente Joëlle Feijen veilig door het verkeer en maakt haar 
onafhankelijker. 

Joëlle Feijen: “Ik leer door Mazzel assertiever te zijn en hij maakt contacten makkelijker.”  

(© Rob Stevens)“Een blindengeleidehond is geen gps”

de Vertalersfabriek. Twee weken lang mocht ze 
in het Vertalershuis in Amsterdam, onder bege-
leiding van een persoonlijke coach, teksten ver-
talen van de Duitse schrijfster Olga Grjasnowa. 
Ze kweet zich zo gedegen van de job dat uit-
geverij De Bezige Bij haar de opdracht gaf om 
een volledige roman van deze auteur naar het 
Nederlands om te zetten. De juridische schim-
migheden van een huwelijk verscheen in 2016. 
“Toen kwam de Talentbeurs van pas die ik drie 
jaar eerder van het Vlaams Fonds voor de Let-
teren had gekregen. Die kon ik inzetten om me 
bij mijn eerste boekvertaling door een ervaren 
vertaler-mentor te laten bijstaan. Intussen heb 
ik al drie Duitse romans en een vijftal kortere 
publicaties vertaald. Noodgedwongen zet ik dat 
vertalen nu even in de koelkast, omdat ik alles op 
mijn doctoraat wil zetten.”

Joëlle heeft de voorbije jaren al heel wat op 
haar bucketlist kunnen afvinken. Boeken verta-
len? Check! Doctoreren in de Duitse literatuur? 
Check! Heeft ze eigenlijk nog dromen over? “Ja, 
op persoonlijk vlak. Zoals iedereen: een gezin 
stichten. Op professioneel gebied hoop ik ook na 
het behalen van mijn doctoraat actief te blijven 
als onderzoeker, in combinatie met literaire ver-
taalopdrachten en lezingen. Literair vertalen als 
fulltime job zie ik niet zo zitten. Dan zit je altijd 
in je eentje thuis. Dat is me te eenzaam, ik moet 
onder de mensen kunnen komen. Eigenlijk wil 
ik nog niet te veel over de toekomst nadenken. 
De komende twee jaar wijd ik sowieso nog aan 
mijn doctoraat en volgende zomer ga ik een 
summerschool in Amerika volgen, aan The In-
stitute for World Literature. Vier weken Boston: 
daar kijk ik enorm naar uit. Al zal ik dan wel 
een oplossing moeten zoeken voor Ouigo, want 
haar meenemen is te omslachtig. We zullen el-
kaar even moeten missen.” 

Ouigo is een hond met 
erg veel zelfvertrouwen 
en dat heeft een positief 
effect op mij. Ze neemt 

mijn onzekerheid in het 
verkeer weg.
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ONTWIKKELINGSBIOLOOG EN NOBELPRIJSWINNAAR JOHN GURDON

“ Lichaamsdelen kweken 
is geen sciencefiction”
De ancestry van Sir John Gurdon op www.nobelprize.org leest als een snelcursus Engelse geschiede-
nis. Van de pijl van Bertram de Gurdon, die in 1199 Richard Leeuwenhart dodelijk verwondde, tot 
Sir Adam de Gurdon, die wellicht model stond voor Robin Hood, en Sir John Gurdon of Assington, 
die in 1648 Oliver Cromwell te gast had. Hun verre nakomeling John Bertrand Gurdon slaagde er 
in 1958 als eerste is om een dier — een kikker — te klonen. “Maar wetenschappelijk gezien was dat 
klonen haast bijzaak.”

TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

e ontmoeten Sir John Gurdon (85) 
aan het eind van een dag waar-
op hij als keynote speaker de 5th 

Annual Meeting of the Belgian Society for Stem Cell 
Research in Leuven bijwoont. Twintig jaar nadat 
hij strikt genomen met pensioen ging, is de ont-
wikkelingsbioloog nog altijd fulltime aan het werk 
in het laboratorium in Cambridge dat zijn naam 
draagt.

En hij reist de wereld rond om lezingen te ge-
ven. “Ik krijg nog steeds een paar honderd uitnodi-
gingen per jaar. Maar ik neem ze lang niet allemaal 
aan.” Gelukkig deed hij dat wel met de uitnodiging 
voor vandaag. “Ik heb een bijzondere band met Bel-
gië, vanwege de beroemde professor Jean Brachet 
(midden twintigste eeuw hoogleraar aan de ULB 
en één van de vaders van de moleculaire biologie 
— red.). Zijn hulp is van onschatbare waarde ge-
weest voor mijn onderzoek. En Vincent Pasque, nu 

W aan jullie universiteit verbonden, heeft zijn doc-
toraat gemaakt bij mij in het laboratorium.”

Slecht rapport
Het belang van de ontdekking die Gurdon in 
1958 deed, kan moeilijk overschat worden. Hij 
toonde aan dat cellen in zich de mogelijkheid 
dragen om uit te groeien tot eender welk type 
cel – tot dan ging men ervan uit dat pakweg 
darmcellen fundamenteel verschillen van long-
cellen. Het leverde hem in 2012 een Nobelprijs 
op, samen met Shinya Yamanaka, die erin was 
geslaagd volwassen cellen te herprogrammeren 
tot stamcellen.

Als kind al verzamelde Gurdon nachtvlin-
ders en kweekte hij rupsen. Toch scheelde het 
niet veel of er was niets in huis gekomen van 
zijn wetenschappelijke carrière. In Eton College 
scoorde hij op zijn vijftiende voor biologie het 

slechtst van alle 250 leerlingen. Zijn leraar noem-
de in een vernietigend schoolrapport zijn droom 
om wetenschapper te worden ‘belachelijk’. Hij 
werd richting klassieke talen gedirigeerd, en 
het was enkel dankzij de inspanningen van zijn 
ouders, die privéles voor hem regelden en hun 
connecties aanspraken, dat hij zich enkele jaren 
later toch kon inschrijven als student zoölogie 
in Oxford.

Het bewuste rapport hangt vandaag ingeka-
derd aan de muur in zijn kantoor in Cambridge. 
“Het herinnert me eraan dat het de moeite loont 
om te volharden in wat je interesseert, zelfs als 
het tegenzit.”

Nieuw insect ontdekt
Gelukkig voor de wetenschap is dat precies wat 
Gurdon deed. Als  graduate student  wilde hij 
graag doctoreren in de entomologie, maar hij 
werd afgewezen, mogelijks omdat hij de profes-
sor insectenleer op de tenen had getrapt: tijdens 
een wandeling in de bossen rond Oxford had hij 
per toeval een nog onbekende insectensoort ge-
vonden, die tot dan toe aan de aandacht van het 
departement zoölogie ontsnapt was. “Gelukkig 
kon ik terecht bij een andere uitmuntende pro-
fessor, om te doctoreren in ontwikkelingsbiolo-
gie. Hij had een uitdagende opdracht voor me: 
een experiment herhalen dat eerder door twee 
Amerikaanse wetenschappers was bedacht en 
uitgevoerd, weliswaar zonder succes. Het ging 
om kerntransplantatie, waarbij je de celkern ver-
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°1933 in Dippenhall, Verenigd Koninkrijk

_ Studeert zoölogie in Oxford en slaagt er in 
1958 in om een Zuid-Afrikaanse klauwkikker 
te klonen.

_ Behaalt in 1960 zijn PhD en gaat aan de 
slag als postdoc bij het California Institute of 
Technology.

_ 1962-1971: verbonden aan het Departement 
Zoölogie van de Universiteit van Oxford

_ 1972-1983: verbonden aan het MRC- 
laboratorium voor Moleculaire Biologie 
(Universiteit van Cambridge)

_ Sinds 1983 verbonden aan het Departement 
Zoölogie (Universiteit van Cambridge)

_ Sinds 1991 verbonden aan het Gurdon 
Institute (Universiteit van Cambridge)

_ In 1995 tot ridder geslagen.

_ Laureaat van onder meer de Wolfprijs in 
Geneeskunde (1989), de Copley Medal (2003) 
en de Albert Lasker Award for Basic Medical 
Research (2009)

_ Krijgt in 2012 samen met Shinya Yamanaka 
de Nobelprijs voor Fysiologie of Genees-
kunde.

Wie is 
Sir John Bertrand 
Gurdon?

©
 Do

m
ini

qu
e J

ac
qu

es

 BEELDIGE WETENSCHAP  

Een microscopisch beeld van een 
leisteen afkomstig uit Regoufe, in 
Noord-Portugal. In die streek vind 
je mijnen waar wolfraam en tin ont-
gonnen worden. En om die metalen 
draait het voor geoloog Dominique 
Jacques, die het beeld maakte.

Als leek kent u wolfraam mis-
schien als bestanddeel van gloeilam-
pen en boorkoppen. Het is een me-
taal met een hoge hardheid en een 
hoog smeltpunt. Het wordt dan ook 
gebruikt om staallegeringen harder 
en hittebestendiger te maken. Tin 
is net een zacht metaal met een laag 
smeltpunt. Vandaar dat het gebruikt 
wordt als soldeersel. Beide metalen 
worden vaak samen aangetroffen in 
en rondom granietgesteenten. Zoals 
in de bergen van Noord-Portugal dus.

“We gebruiken microscopie om 
te weten te komen hoe het gesteente 

gevormd is. Bij dit beeld zie je dat 
het gesteente tweemaal onder grote 
druk heeft gestaan: de eerste keer 350 
miljoen jaar geleden en dan nog eens 
300 miljoen jaar geleden. Daardoor 
krijg je de oplijning van mineralen, 
splijting genaamd: de kleine, 
horizontale lijntjes zijn de oudste; 
de lange, verticale lijnen in geel en 
blauw weerspiegelen de tweede 
splijting van het gesteente. Met de 
kennis over de vervorming van het 
gesteente kunnen we voorspellen hoe 
de aders met wolfraam en tin door 
een gebergte lopen. Dat is van belang 
bij ontginning.” Ilse Frederickx

  Bent u onderzoeker aan de 
KU Leuven en maakt u intrigerende 
wetenschapsfoto’s?  Mail ze naar 
nieuws@kuleuven.be.

Ribfluweel in felle kleurtjes? 
Impressionistische bosbrand? 

wijdert uit een cel en er de celkern in plaatst 
van een andere cel.”

Gurdon ging – dit jaar exact zestig jaar 
geleden –   aan de slag met de eitjes van de 
Zuid-Afrikaanse klauwkikker: “Een soort die 
elke maand eitjes legt, terwijl de kikker waar-
mee King en Briggs hadden geëxperimen-
teerd, slechts twee maanden per jaar produc-
tief is. Dat voordeel had ik dus.”

Revolutie
Wat twee gerenommeerde wetenschappers 
niet was gelukt, lukte de vijfentwintigjarige 
Gurdon wél. Na heel wat mislukte pogingen 
slaagde hij er uiteindelijk in de kern van een 
darmcel van een kikkervisje te transplante-
ren in een eicel, die vervolgens uitgroeide tot 
een normaal dikkopje. Hij had een kikker ge-
kloond, al was dat eigenlijk niet eens de bedoe-
ling. “Het echte doel van het experiment was 
aantonen dat de kern van een volwassen cel 
alle genen bevat om tot een compleet individu 
uit te groeien, of eender welk weefsel te maken. 
Het klonen was een sort of by-product.”

Zijn ontdekking betekende een revolutie in 
de celbiologie. Was hij zich daar op dat mo-
ment al van bewust? “Jazeker. Maar we konden 
natuurlijk nog niet inschatten welke ontwik-
kelingen er zouden volgen in het domein. Pas 
veel later zouden de mogelijkheden duidelijk 
worden en zou de interesse groeien.”

Nieuwe oogcellen
Gurdon rondde zijn doctoraat af, ging een jaar 
iets ‘helemaal anders’ doen aan Caltech en 
keerde dan terug om vast te stellen dat zijn kik-
kers nog steeds in goede gezondheid verkeer-
den: “In those days kon je je tijd nog nemen. 
Ik schreef mijn paper dus pas in 1962. Daarna 
heeft het toch nog zo’n tien jaar geduurd voor 
mijn resultaten aanvaard werden.”

Het Nobelprijscomité deed er zelfs meer 
dan vijftig jaar over om zijn onderzoek te be-
kronen … “Dat is inderdaad lang (lacht). Ik 
denk dat ze hebben gewacht tot er zicht was 
op therapeutische toepassingen. Toen in 1997 

Dolly werd gekloond met dezelfde techniek, 
werd duidelijk dat je kerntransplantatie kon 
uitbreiden naar zoogdieren – en  mogelijk 
zelfs mensen.”

En dan was er het werk van Shinya Yama-
naka, met wie hij zijn Nobelprijs deelt. “Hij 

ontwikkelde een methode om volwassen cel-
len weer te laten terugkeren naar het embryo-
nale stadium. Op die manier is het mogelijk 
om bijvoorbeeld huidcellen om te vormen tot 
cellen voor het oog. Ik schat dat over drie, vier 
jaar zulke geherprogrammeerde cellen een 
oplossing kunnen brengen voor maculadege-
neratie, een aandoening die tot blindheid kan 
leiden. Amazing. Menselijke cellen zullen ook 
kunnen worden geherprogrammeerd om ge-
neesmiddelen te testen. En dat alles gaat dus 
terug op die ene sleutelobservatie dat alle ver-
schillende cellen in het lichaam dezelfde ge-
nen hebben.”

Gissen
Zullen we ooit in staat zijn mensen te klonen, 
gesteld dat we dat zouden willen? “Experimen-
ten met kerntransplantatie leiden nu nog vaak 
tot dieren met misvormingen of aandoenin-
gen, dus human cloning is voorlopig nog niet 
aan de orde. Misschien in de toekomst, met ge-
netische correctie … maar de meeste mensen 
vinden dat niet zo’n zinvol doel. Volledig nieu-
we organen laten groeien? Dat is geen science-
fiction, al heb ik geen idee op welke termijn het 
mogelijk zal zijn. Weet je, toen ik die kikker 
gekloond had, vroeg een journalist hoe lang 
het zou duren voor we een zoogdier zouden 
kunnen klonen. Ergens tussen tien en honderd 
jaar, antwoordde ik. Ik kreeg gelijk, want het 
zou uiteindelijk nog veertig jaar duren (lacht). 
Het is echt gissen.”

Intussen blijft hij elke dag te vinden in zijn 
laboratorium in Cambridge. Daar houdt hij 
zich onder meer bezig met het ontrafelen van 
het precieze mechanisme van klonen: “Iets in 
eicellen, of het nu die van kikkers zijn of die 
van zoogdieren, kan de genexpressie van een 
celkern resetten. Wat precies, dat zou ik graag 
nog in detail achterhalen.” 

Toen ik die kikker 
gekloond had, vroeg 
een journalist hoe 
lang het zou duren 
voor we een zoogdier 
zouden kunnen 
klonen. Ergens tussen 
tien en honderd jaar, 
antwoordde ik. 
Ik kreeg gelijk, want 
het zou uiteindelijk 
nog veertig jaar 
duren (lacht). 
Dus mensen klonen … 
het is echt gissen.
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CAMPUS DE NAYER
SINT-KATELIJNE-WAVER

Stamboom 
De ingenieursopleidingen die de KU Leuven aanbiedt op Campus De Nayer 
in Sint-Katelijne-Waver maakten tot de integratie in 2013 als hogeschoolop-
leiding van het lange type deel uit van Thomas More. Die hogeschool biedt 
op de campus technologisch georiënteerde professionele bachelors en 
(post)graduaatsopleidingen aan.

653
studenten

130
personeelsleden

115
academisch

15
administratief  
en technisch

51
meisjes

601
jongens

Professor Eleonora 
Ferraris:

Ik heb heel 
bewust voor een 
ingenieurs studie 
gekozen: ik wilde 

niet enkel de 
weten schappelijke 

principes begrij-
pen, maar er ook 
iets mee creëren. 

rofessor Eleonora Ferraris leidt ons 
rond in het labo dat gebruikt wordt 
door studenten en onderzoekers van 

Technologiecluster Werktuigkundige Industriële 
Ingenieurstechnieken. “Er zijn heel veel verschil
lende technieken voor additive manufacturing, 
maar het principe is steeds hetzelfde: je start met 
een digitale tekening van datgene wat je wil ma
ken. Dat bestand ‘knip’ je in laagjes – met alle
maal hun eigen profiel – en dan ga je laagje per 
laagje materiaal ‘printen’, tot er een driedimensi
onale structuur ontstaat. Onze studenten kunnen 
hier in het labo experimenteren met een aantal 
technieken. Daarnaast bestuderen we ook hoe de 
printprocessen kunnen worden verbeterd.” 

Bij filament fused fabrication gaat een draad 
van thermoplastic door een printkop op hoge 
temperatuur, zodat het materiaal een viskeuze 
toestand bereikt en laagje per laagje kan worden 
toegevoegd. “Zo kan je structuren creëren met 

een bepaalde stijfheid. We hebben hier bijvoor
beeld al onderdelen voor een fiets gemaakt uit 
composietmateriaal. En vanochtend hebben we 
de vice rector gescand en geprint (lacht). Niet op 
ware grootte, nee. Maar met deze techniek wor
den wel ook al heel grote objecten geprint.” 

Een andere techniek is spuitextrusie. “Daar
bij werk je met een spuitkop. Deze printer heeft 
Ikram Mohout gebruikt voor haar masterproef
onderzoek naar het printen van hydrogelmate
riaal voor botweefselengineering.” Onderzoek 
met een grote maatschappelijke relevantie, ver
telt Ikram: “Elk jaar hebben meer dan twee mil
joen mensen wereldwijd een bottransplantatie 
nodig, bijvoorbeeld na een slecht helende breuk 
of infectie. Omdat er te weinig donorweefsel is, 
wordt er veel verwacht van botweefselenginee
ring. Daarbij worden cellen uit het lichaam van 
de patiënt gehaald, in een omgeving gebracht die 
botregeneratie stimuleert en in een later stadium 

“ Vanochtend hebben 
we de vicerector geprint!”
Van druksensoren tot kunstmatige hoornvliezen en fietsonder delen. 
Op Campus De Nayer gebeurt state of the art onderwijs en onder-
zoek in additive manufacturing ofwel 3D-printing, vertelt professor 
Eleonora Ferraris. 

Tekst: Ine Van Houdenhove | Foto’s: Rob Stevens

P

weer ingeplant. Wij hebben geprobeerd om een 
hydrogel te printen, op basis van gelatine, die een 
celvriendelijke draagstructuur zou kunnen vor
men voor lichaamscellen.”

Dit is bij uitstek interdisciplinair onderzoek, 
vult Ferrarris aan. “Copromotor van Ikrams 
masterproef is professor Veerle Bloemen van 
Materialentechnologie aan Campus Groep T 
in Leuven. “Naast de eigenschappen van de ge
bruikte hydrogels, keek Ikram naar het produc
tieproces en eventuele aanpassingen die moeten 
gebeuren aan de machine: “Bij gelatine bijvoor
beeld speelt temperatuur een belangrijke rol bij 
het verkrijgen van de juiste stijfheid. Daarom 
ontwikkelde ik een cooling plate zodat de hydro
gel voldoende stevig blijft tijdens en na het prin
ten. Omdat cellen bijzonder kwetsbaar zijn, zijn 
er veel dingen waar je op moet letten, de druk die 
ontstaat tijdens het printen bijvoorbeeld, of de 
printsnelheid. Het is een voortdurend afwegen 
tussen celvriendelijkheid en wat goed is voor het 
printproces.”

Schedelmodellen
De grootste en duurste machine in het labo is 
een Aerosol Jet Printer. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van verschillende soorten ‘inkt’, vertelt 
Ferraris. “Met inkt op basis van zilver kan je bij
voorbeeld geleidende banen printen. Daarvoor 
is nog wel een nabehandeling nodig.” De tech

3D-PRINTING VERKENT STEEDS NIEUWE TERREINEN

Ikram Mohout:

Omdat cellen 
bijzonder 

kwetsbaar zijn 
moet je goed 
letten op de 

printsnelheid.

Een bezoekje aan Eleonora Ferraris 
in het labo geeft al meteen een 
idee van de vele mogelijkheden 

van 3D-printing.
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–  Bachelor in de industriële 
wetenschappen:  
bouwkunde; chemie; elektro-
mechanica; elektronica-ICT

–  Master in de industriële 
wetenschappen: 
biochemie; bouwkunde; 
chemie; elektromechanica; 

elektronica-ICT;  
energie

–  Master-na-Master:  
Advanced Master in Welding 
Engineering

–  Postgraduaat:  
innoverend ondernemen 
voor ingenieurs

Speerpunten van het onderzoek:
Materialen en structuren;  (bio)chemische procestechnologie 
en recuperatie van grondstoffen; procesmicrobiële ecologie en 
biogeïnspireerd management; hoog-performante en artificiële- 
intelligentiegebaseerde monitoringsystemen; intelligente 
productiesystemen en lastechnologie

  iiw.kuleuven.be/denayer

Opleidingen:

Bedrijven uit de farmacie, chemie en me-
taalverwerking zitten vaak met afvalwa-
ter dat niet zomaar naar de traditionele 
waterzuiveringsinstallatie mag. De spin-
off InOpSys heeft een duurzame oplos-
sing: ‘Plant-on-a-Truck’, een mobiele unit 
die afvalwater ter plaatse kan  zuiveren. 

De ‘Plant-on-a-Truck’ ziet eruit als een 
gewone container, maar binnenin zit heel 
wat chemische technologie die afvalwater 
kan verwerken. Het water wordt gezuiverd 
van restanten van bijvoorbeeld medicatie, 
metalen of solventen: daarna kan het als-

nog naar de gewone waterzuivering. De 
restanten kunnen hergebruikt worden. 
Afhankelijk van de grootte van de afval-
stroom worden verschillende containers 
gecombineerd – net als Legoblokjes – en 
eventueel op maat gemaakt.

“Vroeger had een bedrijf alleen maar de 
mogelijkheid om gevaarlijk afvalwater in 
een speciale waterzuiveringsinstallatie te 
laten verbranden. Dat betekent transport 
en bovendien recupereer je niets. Er was 
ook vraag naar een meer flexibele oplos-
sing, die ter plaatse bij het bedrijf ingezet 
kan worden. Janssen Pharmaceutica, bij-
voorbeeld, heeft een grote site waar men 
verschillende medicijnen produceert. Dat 
vergt telkens weer een ander waterzuive-

ringsproces. Vanuit hun vraag ontstond 
het idee om een vorm van mobiele water-
zuivering aan te bieden, operatie en service 
inbegrepen. Daaruit is in 2015 de spin-off 
ontstaan”, vertelt CEO Steven De Laet.

De aanpak is enerzijds gebaseerd op 
technologie die werd ontwikkeld en ver-
fijnd door professoren Raf Dewil en Lise 
Appels aan het Labo voor Proces- en 
Milieutechnologie (PETLab) op Campus 
De Nayer, en anderzijds op een nieuwe 
technologie die werd ontwikkeld door 
AvoRe NV, één van de mede oprichters. 
InOpSys heeft ondertussen zijn werkter-
rein uitgebreid naar andere Europese lan-
den: “We zitten ook steeds meer al in de 
R&D-fase mee aan tafel bij bedrijven.”     (if)

“Het blijft een 
mannenwereld, 
maar dat vind ik 
niet erg”

“Ik kom uit een echte ingenieursfamilie”, vertelt 
Eleonora Ferraris. “Ik ben zelf ook heel handig, 
en altijd bezig met knutselen en meubels res-
taureren en zo. Ik heb heel bewust voor een in-
genieursstudie gekozen omdat ik niet enkel de 
wetenschappelijke principes wilde begrijpen, 
maar er ook iets mee wilde creëren. Toch was 
mijn vader aanvankelijk niet zo opgetogen over 
mijn keuze. Hoge hakken passen niet in een 
labo, vond hij. Maar tijdens mijn doctoraats- en 
mijn postdoconderzoek heb ik laten zien dat ik 
wel degelijk met draaibanken en freesmachines 
overweg kan, ook al draag ik soms hoge hakken 
(lacht). Het blijft een mannenwereld, en ik ben 
hier op de campus ook één van de weinige vrou-
welijke docenten. Maar ik heb daar nooit nadeel 
van ondervonden, integendeel. De combinatie 
van een mannelijk en een vrouwelijk perspectief 
is een verrijking. En ik ben Italiaanse én vrouw, 
dus mensen herinneren zich mij meestal (lacht).”

“Mijn vader is zelf ook erg geïnteresseerd in 
technologie. Hij heeft me zeker niet gepusht 
om industriële wetenschappen te gaan stude-
ren, maar onbewust wellicht toch gestimuleerd”, 
zegt Ikram Mohout. Ze heeft het nooit een na-
deel gevonden dat ze zo weinig vrouwelijke 
medestudenten had. “Ik werk graag samen met 
jongens, ze zijn vaak wat meer rechtuit. En wij 
meisjes vonden elkaar snel, net omdat we met 
zo weinig waren.” 

Het onderzoek rond waterzuivering op Campus De Nayer heeft veel gezichten. De expertise leidde 
onder meer tot een studentenproject in Afrika en een spin-off die gevaarlijk afvalwater zuivert.

nieken kunnen ook worden gecombineerd. “Je 
kan bijvoorbeeld met polymeren een structuur 
printen met een bepaalde stevigheid en vorm, en 
daar dan vervolgens geleidende inkt op printen 
zodat het een sensor wordt, voor druk of buiging 
bijvoorbeeld. Naar dat soort toepassingen doen 
we al onderzoek in samenwerking met bedrij-
ven. Ooit zullen we wellicht een elektrisch circuit 
kunnen printen op biomateriaal, zodat celactivi-
teit via stroommetingen kan worden gemonitord 
of gestimuleerd.”

“In samenwerking met de UZ Gent printen we 
dan weer stents op maat van de patiënt voor ge-
bruik na een neusoperatie. In tegenstelling tot 
metalen stents worden ze beter verdragen en zijn 
ze afbreekbaar in het lichaam. Toen de onder-
zoekers in ons labo waren om de stents te ma-
ken, kwamen ze op het idee om ook schedelmo-
dellen te printen waarmee het inbrengen van de 
stent vóór de operatie ingeoefend kan worden. 
Met de universiteit van Antwerpen doen we dan 
weer onderzoek naar printen van hoornvliezen 
uit biomateriaal. Al zal het nog wel even duren 
voor die techniek zijn weg gevonden zal hebben 
naar de klinische praktijk.” 

   De masterproef van Ikram Mohout werd 
bekroond met de award Willy Asselman ‘mens 
en maatschappij’ van Campus De Nayer en ook 
genomineerd voor de Agoriaprijs.

Via het project Water4Ghana trekken elk 
jaar studenten naar het droge noorden 
van Ghana om er voor drinkbaar water 
te zorgen. Afgelopen zomer legden twee 
studenten een irrigatieveld aan. 

In 2009 startten studenten industrieel in-
genieur chemie het project Water4Ghana 
op Campus De Nayer. Sindsdien trokken al 
meer dan vijftig studenten van KU Leuven 
en Thomas More naar Ghana om er drink-

waterleidingen, aftappunten, tanken en 
pompen te installeren. Zo werden de afge-
lopen tien jaar al vijftien dorpen – in totaal 
meer dan 11.000 mensen – van drinkwa-
ter voorzien. 

Studenten Collin Uytterhoeven en Joran 
de Boer vormden de laatste lichting vrijwil-
ligers van dit jaar. “De vorige ploeg had op 
de universiteit van Tamale een proefveld 
voor landbouw aangelegd: dat was high-
tech-irrigatie, met timers en sensoren. In 
een gewoon dorp is dat wat moeilijker haal-
baar, omdat de plaatselijke bevolking het 
zelf moet onderhouden. Onze taak was om 
een irrigatieveld aan te leggen in een dorp-

je, met een voetpomp die de boeren zelf 
bedienen. Ze gaan nu tomaten en aubergi-
nes kweken op dat veld. Met de opbrengst 
willen ze de elektriciteitsrekening van hun 
drinkwaterinstallatie betalen”, vertelt kers-
vers industrieel ingenieur  Collin.

Het was een hele ervaring: “Voor mij was 
het mijn eerste reis buiten Europa. Het was 
een cultuurshock, maar de mensen zijn er 
heel vriendelijk. De communicatie verliep 
soms wel wat moeilijk, want in het dorp 
sprak niemand Engels en moest alles via de 
tolk. En ook al was dit een lowtech-installa-
tie: dat je als ingenieur probleemoplossend 
leert denken, kwam zeker van pas.”           (if)

 IN BEELD 

Studenten van de Advanced Master in Welding Engineering in 
actie tijdens een praktijksessie ‘Welding Processes and Equip-
ment’. De master-na-master is de ideale springplank naar een 
leidinggevende functie in de groeiende sector van de lastech-
nologie. Op Campus De Nayer gebeurt heel wat research naar in-
novaties binnen lasprocessen. Speerpunten van het onderzoek 
zijn te vinden in het projectielassen en in WAAM. Projectie lassen 

is een weerstand-druklasprocédé waarbij de benodigde warm-
te wordt geproduceerd door stroom te sturen doorheen de sa-
men te voegen delen terwijl die samengedrukt worden. WAAM 
(Wire and Arc Additive Manufacturing) is het 3D-printen van me-
talen werkstukken door middel van een ‘booglasprocédé’ met 
behulp van een lasrobot. De onderzoeksresultaten worden via 
dienstverleningsprojecten bij bedrijven geïntroduceerd.

©
 KU

 Le
uv

en
 | R

ob
 St

ev
en

s

Waterzuivering 
op wieltjes

Water 
voor Ghana 



GESCHIEDENIS12 CAMPUSKRANT | 21 NOVEMBER 2018

“ Mercier vond 
dat hij luid en 
duidelijk 
anti-Duits 
en pro-oorlog 
moest zijn”

  PUBLICATIE   
DE KARDINAAL EN DE RECHTVAARDIGE OORLOG

n Leuven heb je een Kardinaal 
Mercierlaan en -plein, en ook in 
andere gemeenten zijn er nog wel 

verwijzingen naar de aartsbisschop, maar 
echt bekend kunnen we hem niet noemen. 
“Eigenlijk kennen Vlamingen hem alleen 
van zijn ‘antiflamingantisme’, en dat is toch 
te beperkt”, vindt professor Jan De Volder 
(Theologie en Religiewetenschappen), die 
Mercier de meest markante aartsbisschop  
uit de Belgische geschiedenis noemt.

“Honderd jaar geleden, bij het einde van 
de Eerste Wereldoorlog, was hij een inter-
nationale celebrity, die de Amerikaanse pre-
sident Wilson op de koffie kreeg en die qua 
populariteit als Belgische oorlogsheld kon 
wedijveren met koning Albert. Maar roem is 
vergankelijk. Toen vier jaar geleden de her-
denkingen voor Wereldoorlog I begonnen, 
kreeg hij zo goed als geen aandacht. Ook al 
zijn vele van zijn ideeën niet meer voor de 
21ste eeuw, zoveel vergetelheid klopte niet. Ik 
heb dan zelf maar het boek Kardinaal Verzet 
geschreven, waarvan nu een geactualiseerde 
Engelse bewerking verschijnt.”

De laatste staatsman
Mercier werd aartsbisschop van Mechelen in 
1906, kardinaal in 1907. Al in de voorgaande 
decennia was hij geroepen tot belangrijke 
taken. Zo kreeg hij in 1882 de opdracht om 
in Leuven het Hoger Instituut voor Wijsbe-

geerte uit te bouwen: een actualisatie van 
het denken van Thomas van Aquino moest 
katholieke intellectuelen in staat stellen de 
dialoog met de moderniteit aan te gaan. 

Maar Merciers belangrijkste ‘wapenfeiten’ 
dateren van tijdens en na de Eerste Wereld-
oorlog. De trigger was de brutale sac de Lou
vain in 1914: de Duitsers hielden lelijk huis 
in Leuven als vergelding voor veronderstel-
de Belgische sluipschutters in de stad. “Voor 
Mercier was het een belangrijke reden om 
zich vol onstilbare woede tegen de bezetter 
te keren, en om internationale steun te vra-
gen voor het lot van het verkrachte België te 
vragen – en te krijgen.” 

“Tijdens de Eerste Wereldoorlog wierp hij 
zich op als de ‘kardinaal van de geallieerden’, 
en nam hij moedige politieke standpunten in 
over hoe de bevolking zich moest opstellen 
tegenover de bezetter. Toen de koning zich 
achter de frontlinie moest terugtrekken en 
de regering in ballingschap ging, was Mer-
cier, ook volgens hemzelf, de laatste staats-
man, de laatste publieke figuur van het hoog-
ste niveau in bezet België.” 

Kardinaal tegen de vrede
Mercier nam de rol aan van defensor civitatis, 
de kerkleider die de hele samenleving tracht 
te beschermen tegen de barbarij. De Volder: 
“De oorlog tegen Duitsland behoefde daar-
om nauwelijks uitleg. Het ging in zijn ogen 

I

“In de ogen van kardinaal Mercier was het een rechtvaardige oorlog, en hij 
ging daar ver in. In een toespraak uit 1915 rekende hij voor dat er nog welge-
teld 1,4 miljoen Duitsers gedood moesten worden om de oorlog te winnen.” 
Historicus Jan De Volder publiceerde een geactualiseerde versie van zijn stu-
die over de rol van kardinaal Désiré-Joseph Mercier (1851-1926) in de Eerste 
Wereldoorlog. Het boek vervolledigt ons beeld van een nu wat vergeten, des-
tijds wereldberoemde kerkvorst, op de grens tussen politiek en religie, tussen 
oorlog en vrede. Ludo Meyvis

•  William Desmond, emeritus profes-
sor aan het HIW, heeft de J.N.Findlay 
Award van de Metaphysical Society 
ontvangen voor zijn boek The Inti
mate Universal (2016).

 
•  Wannes Vandenbussche (Instituut 

voor Verbintenissenrecht) heeft de 
driejaarlijkse Prijs van het Gerech-
telijk Privaatrecht van de Algemene 
Modellenverzameling voor de Rechts
praktijk (AMR), ter waarde van 7.500 
euro, ontvangen voor zijn boek Be
wijs en Onrechtmatige daad. Daar-
naast ontving hij ook de eerste Mar
cel Storme Essay Award, uitgereikt 
door de International Association 
of Procedural Law, voor zijn paper 
Dealing with Evidentiary Deficiency 
in Tort Law. 

•  Professor Jan De Loecker (Onder-
zoeksgroep Econometrie) werd ver-
kozen als fellow van de Econometric 
Society.

•  Lies Van Horebeek (Laboratorium 
voor Neuro-immunologie) behaalde 
een Fellowship van de Charcot Stich
ting voor haar doctoraatsonderzoek 
naar multiple sclerose onder begelei-
ding van promotoren professor An 
Goris en professor Bénédicte Dubois.

•  Kristof Brijs (Centrum voor Le-
vensmiddelen- en Microbiële Tech-
nologie) heeft de Fellows award 
ontvangen van de American Associ
ation of Cereal Chemists (AACC) – 
International. 

•  VancoSense, een team van 13 stu-
denten uit vijf faculteiten van de 
KU Leuven, heeft een prijs behaald 

in de SensUs 2018, een internationale 
competitie voor biosensortechnolo-
gie. De sensor van VancoSense haal-
de goud in de categorie Translation 
Potential. Het team werd gecoacht 
door de onderzoeksgroep van pro-
fessor Jeroen Lammertyn (Afdeling 
Mechatronica, Biostatistiek en Sen-
soren). 

•  De Koninklijke Vlaamse Academie 
van België voor Wetenschappen en 
Kunsten (KVBA) en de Jonge Aca
demie (JA) hebben de jaarprijzen 
wetenschapscommunicatie 2018 uit-
gereikt. Er waren heel wat Leuvense 
laureaten: Karel Van Nieuwenhuyse 
(Onderzoekseenheid Geschiedenis), 
Elwin Hofman (Onderzoeksgroep 
Cultuurgeschiedenis vanaf 1750), 
Julie Nys, Liesbeth Aerts, Anne-
rieke Sierksma en Vinoy Vijayan 
(VIB-KU Leuven Center for Brain & 
Disease Research), Michael Staring 
(Departement Cardiovasculaire 
Wetenschappen), Petya Georgieva 
(VIB-KU Leuven Center for Cancer 
Biology), Ann Van der Jeugd (La-
boratorium voor Biologische Psy-
chologie), professor Johan Swinnen 
(Laboratorium voor Lipidenmeta-
bolisme en Kanker), professor Jan 
Papy (Onderzoeksgroep Latijnse 
Literatuur), professor Giovanni Sa-
maey (Afdeling NUMA, Numerieke 
Analyse en Toegepaste Wiskunde) en 
professor Katrien Kolenberg (Afde-
ling Sterrenkunde). Tot 25 november 
kan je op de website van Eos je stem 
uitbrengen voor de Eos-publieks-
prijs: www.eoswetenschap.eu. Eme-
ritus professor genetica Jean-Jacques 
Cassiman ontving de loopbaanprijs 
wetenschapscommunicatie.
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Links: Paus Benedictus XV ontmoet kardinaal Mercier 
in Rome. Gravure van G. Amato, 1916.
© KIK-IRPA, Brussel – locatie vandaag onbekend

om een rechtvaardige oorlog, meer zelfs: 
een strijd tussen goed en kwaad. Hij ging 
daarin ver. In een toespraak uit december 
1915 rekende de kardinaal voor dat er nog 
welgeteld 1,4 miljoen Duitsers gedood 
moesten worden om de oorlog te winnen.” 

“Dat was een heel andere houding dan 
die van koning Albert, die zeer kritisch was 
over de geallieerde strategie en het gemors 
met mensenlevens. Of dan die van de toen-
malige paus Benedictus XV, die van meet 
af aan inzag dat er onmogelijk iets goeds 
kon zitten in deze slachting op industriële 
schaal en die aanstuurde op vredesgesprek-
ken en verzoening. Naarmate de oorlog 
vorderde, ging Mercier in privékring ook 
wel iets meer open staan voor het idee van 
een onderhandelde vrede, maar hij vond 
dat hij als kerkvorst op het publieke forum 

luid en duidelijk anti-Duits en pro-oorlog 
moest zijn.”

“Door de prominente rol van de kardi-
naal hadden zijn herderlijke brieven, die hij 
rondstuurde en liet voorlezen op de preek-
stoel, niet alleen religieus belang. Ze wer-
den ook politieke boodschappen. Ze gaven 
vorm aan de verhouding tussen de bevol-
king en de bezetter. Het was een hart onder 
de riem van de bevolking. Het was een aan-
sporing tot verzet, weliswaar niet geweld-
dadig, maar wel moreel.”

Succes in de VS
Na de oorlog werd Mercier een zeer be-
langrijke stem in de wederopbouw van de 
universiteit en haar bibliotheek. De Volder: 
“Tijdens een reis naar de VS maakte hij ge-
bruik van zijn grote publieke weerklank om 
zoveel mogelijk fondsen te verzamelen, niet 
zonder succes. De steden die hij bezocht, 
liepen storm om een glimp van de moedi-
ge kardinaal uit brave little Belgium op te 
vangen. Arbeiders kregen een halve dag 
verlof om op het traject van zijn reis post te 
vatten. Schoolkinderen vormden zijn naam 
op de speelplaats. Mercier bleef vooraan op 
het internationale forum, tot aan zijn dood 
in 1926.”

Vandaag associëren velen Merciers naam 
met zijn kritische houding tegenover de 
Vlaamse beweging. De Volder: “Hij was 
ervan overtuigd dat Vlamingen zich uit-
sluitend in het Frans dienden uit te druk-
ken in de internationale wetenschappelijke 
wereld. Hij keek niet noodzakelijk neer op 
het Nederlands, maar hij vond het geen ge-
schikt medium voor de wetenschap. Hoe-
wel hij sociaalvoelend was, was Mercier 
merkwaardig blind voor het sociale aspect 
van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, hij zag 

Jan De Volder:

Door de prominente 
rol van de kardinaal 
hadden zijn 
herderlijke brieven 
niet alleen religieus 
belang. Ze werden 
ook politieke 
boodschappen.

  

Jan De Volder, 
‘Cardinal Mercier 
in the First World 
War. Belgium, 
Germany and the 
Catholic Church’, 
Leuven University 
Press, Leuven, 
2018, 262 p.

 

Campuskrant mag 
twee exemplaren 
van het boek 
weggeven. Stuur 
vóór 10 december 
een e-mail met 
onderwerp 
‘boek Mercier’ 
naar nieuws@
kuleuven.be. De 
winnaars worden 
persoonlijk op de 
hoogte gebracht.

er alleen verzwakking van de Belgische 
natie in.”

“Een van de belangrijkste verwezen-
lijkingen van Mercier, zeker op wat lan-
gere termijn, is zijn initiatief voor de 
Mechelse Gesprekken (1921-1927), een 
reeks dialogen met vertegenwoordigers 
van de Anglicaanse geloofsgemeen-
schap. In de oorlog had Mercier sym-
pathie opgevat voor het Angelsaksische 
protestantisme. Al in 1919, tijdens zijn 
bezoek aan Amerika, noemde Mercier 
hen our brethren in faith. Dat kwam 
hem op felle kritiek te staan, van col-
lega-bisschoppen en ook van de paus, 
want in die tijd was wie geen katholiek 
was, per definitie fout en ketters. Mer-
cier vond het water niet zo diep. Maar 
toen hij met de Mechelse Gesprekken 
begon om een raamwerk voor toenade-
ring uit te dokteren, had hij zich wijse-
lijk toch van pauselijke steun verzekerd. 
De Gesprekken inspireerden ook latere 
initiatieven tot samenwerking, bijvoor-
beeld in de context van de huidige AR-
CIC, Anglican-Roman Catholic Interna-
tional Commission.”

Water of olie?
Het denken van Mercier is een dankbaar 
onderwerp voor wie de relatie tussen 
kerk en politiek bestudeert. “We verge-
ten soms hoe belangrijk die is, ook nu 
nog”, zegt De Volder. “In onze gesecu-
lariseerde hoek van de wereld denken 
we misschien dat de kerk geen politieke 
rol meer heeft, maar dat is heel anders 
in andere delen van de wereld. Denk aan 
de rol van de bisschoppen in Congo of 
andere delen van Afrika. Denk ook aan 
iemand als Romero. En als je naar de hele 

christelijke wereld kijkt, wordt die in-
vloed nog veel duidelijker. Kijk bijvoor-
beeld naar de Russisch-orthodoxen, die 
vaak een eerder ondersteunende positie 
innemen ten aanzien van de Russische 
politieke elite, of naar de rol van ‘new 
born’ christenen: Bush jr. in de VS des-
tijds, maar ook verschillende Afrikaanse 
staatshoofden.”

“Ik bekleed momenteel de Cusanus 
Leerstoel. Die bestudeert de interreli-
gieuze dialoog en de geopolitieke rol 
van religies, onder andere in oorlog en 
vrede. Paus Franciscus is erg actief op 
die domeinen, wat hem zowel lof als te-
genstand oplevert. In een conflictsitu-
atie kan religie zowel water als olie op 
het vuur zijn. Het is bon ton alleen op 
dat laatste te focussen, maar de werke-
lijkheid is veel genuanceerder. Religie 
kan wel degelijk een deel van de op-
lossing van een conflict zijn. Dat is een 
golflengte die al dateert van het Tweede 
Vaticaans Concilie, de grote katholieke 
kerkvergadering van 1962 tot 1965. Van-
af die periode is de kerk zich duidelijk 
gaan heroriënteren op het dienen van 
de vrede. Dat staat natuurlijk ver van het 
denken van Mercier.” 

   Op woensdag 5 december organiseert 
professor De Volder met de Cusanus 
Leerstoel de internationale studiedag 
‘The Geopolitics of Pope Francis’.  
Aan de vooravond, op 4 december, 
houdt de Italiaanse jezuïet Antonio 
Spadaro – een intimus van paus Franciscus 
– een gratis publieke lezing over ‘Francis, 
a Pope for the Era of Globalization’. 
Alle info: theo.kuleuven.be/en/
geopolitics-pope-francis/

Helemaal onderaan: Bij zijn 50-jarig jubileum 
als priester in 1924 ontmoet kardinaal Mercier 

koning Albert en koningin Elizabeth.
© Mechelen, Aartsbisschoppelijke Archieven

Hieronder: Tijdens zijn bezoek aan de VS in 1919 vormen 
de kinderen van een school in Pittsburgh de naam van 
kardinaal Mercier op de speelplaats.
© Mechelen, Aartsbisschoppelijke Archieven



GUIDO GRYSEELS, ECONOOM EN DIRECTEUR AFRICAMUSEUM IN TERVUREN

ALUMNI

et parcours van Guido Gryseels 
(66) voert langs pionierend 
Australië, woelig Ethiopië en 

riant Italië, maar het begint in het Pajotten-
land. Met elf zijn ze thuis in Alsemberg. Toch 
staat vader erop dat ze naar de universiteit 
gaan, de katholieke uiteraard. “Ik studeerde 
economie”, zegt zijn zoon Guido, “maar ik 
werkte ook deeltijds, als avondredacteur bij 
Het Nieuwsblad en De Standaard. Daardoor 
zat een wild uitgaansleven in Leuven er niet 
in, maar in het weekend was ik heel actief in 
mijn dorp. Ik was voorzitter van de Jeugdraad 
en lid van Palaver, een post-’68 jeugdclub waar 
we heel veel discussieerden. Net als mijn broer 
Bruno (die nu het Instituut voor Tropische Ge-
neeskunde in Antwerpen leidt – red.) raakte ik 
geïnteresseerd in noord-zuidvraagstukken. 
Het ging me toen minder om de wereld verbe-
teren dan om me afzetten tegen het heersende 
conservatieve denken.”

LEVEN
na 

LEUVEN 
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“ Elke criticaster 
is hier welkom”

slikken. De eerste man die ik tegenkwam, een 
Nederlander, had net een jaar in het hospitaal 
gelegen nadat hij beschoten was geweest. Maar 
ik was voorzichtig – altijd thuis voor de avond-
klok – en de situatie begon te kalmeren.”

We zitten aan een vergadertafel in Tervuren, 
maar Gryseels schetst zijn tijd in Ethiopië zo ge-

detailleerd dat we alles zo voor ons zien. “Erover 
praten weekt zoveel los”, glimlacht hij. “De stu-
dies van onze multidisciplinaire equipe hadden 
ook echt een duurzaam effect. Vandaag zie je 
overal in Ethiopië het type koeien dat wij kruis-
ten – de melkproductie per koe steeg daardoor 
van 200 naar 2.000 liter per jaar. Stilaan konden 
boeren zich mooiere huizen met golfplaten da-
ken veroorloven. Toen ik de laatste keer terug-
ging, hadden ze ook karren, waardoor ze zich 
geen rugletsels meer sleuren.”

 
Hartverscheurend
Het doet hem deugd, zeker omdat hij de hel 
zag waar deze mensen door gingen tijdens de 
hongersnoden van 1984 en 1985. “Er is niets dat 
mij menselijk zo diep getroffen heeft. Terwijl 

Toen ik naar 
Ethiopië vertrok, 
wees ik naar een 
militair toestel 
en zei dat dat me 
wel zou komen 
halen mocht er iets 
gebeuren. Waarop 
mijn papa zei: ‘Dan 
kom je terug in een 
kist, Guido.’

Terwijl de hele wereld toekijkt, bereidt Guido Gryseels bijna onverstoorbaar de opening voor van zijn vernieuwde 
AfricaMuseum. “Doordat we hier jarenlang de boodschap gaven dat de westerse cultuur superieur is, zijn we mee 
verantwoordelijk voor de problemen van onze multiculturele samenleving. Ik ben trots dat we het debat daarover nu 
mee trekken.” TEKST: Katrien Steyaert | FOTO: Rob Stevens
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“In Leuven kreeg ik de nodige theoretische 
bagage, want ik specialiseerde me in ontwikke-
lingseconomie. Het was het moment waarop ik 
mijn studie echt leuk begon te vinden. De prof-
fen lieten ons in kleine groepen stukjes schrij-
ven, onder meer over voedselzekerheid en de 
potentiële rol van landbouw daarin. Ik had mijn 
niche gevonden. De wereldtop van het vakge-
bied zat toen in Australië, dus toen ik een beurs 
kreeg om daar voort te studeren, vond ik dat fan-
tastisch. Ik werd er persoonlijk onthaald door 
de decaan, die prompt een fles wijn opentrok – 
wauw.”

 
Beschoten
Hij zat wel aan de andere kant van de wereld, in 
een tijd zonder Skype of smartphones. “In dat 
anderhalve jaar aan de University of New England 
kon ik één keer naar huis bellen. Voor de rest 
schreef ik trouw elke twee weken een brief aan 
mijn moeder, die dan direct antwoordde. Maar 
dat isolement hield me niet tegen. Integendeel, 
ik heb altijd dat beetje verder willen springen 
dan comfortabel is. Dat zeg ik ook tegen jonge 
mensen vandaag: No guts, no glory! Grijp kan-
sen, ook al lijken ze op het eerste gezicht moeilijk 
of zelfs gevaarlijk.”

Gevaarlijk was het zeker toen hij in 1978 sol-
liciteerde bij het International Livestock Centre 
for Africa (ILCA), een gloednieuw onderzoeks-
centrum in Ethiopië. “Normaal gezien maakte ik 
geen enkele kans – ik had doctoraat noch erva-
ring en was nog nooit in Afrika geweest – maar 
sinds de machtsgreep van de communistische 
kolonel Mengistu was er veel geweld. De weten-
schappers van het ILCA waren vertrokken of ge-
evacueerd. Ik bleek de enige die gereageerd had 
op de advertentie en tot mijn eigen verbazing 
mocht ik ook beginnen.”

“Toen ik daarheen vertrok, waren er net Bel-
gen vermoord in Congo. Mijn familie en vrien-
den stonden verdrietig op het vliegveld. Maar ik 
wees naar een militair toestel en zei dat dat me 
wel zou komen halen mocht er iets gebeuren. 
Waarop mijn papa zei: ‘Dan kom je terug in een 
kist, Guido.’ Ook in Ethiopië zelf was het even 



ALUMNICAMPUSKRANT | 21 NOVEMBER 2018 15

we zaaigoed brachten naar boeren in afgelegen 
gebieden, kwamen we soms door dorpen waar 
niemand meer leefde. In vluchtelingenkampen 
zag ik hoe de verpleegsters moesten beslissen 
welke kinderen er het minst slecht uitzagen. Aan 
hen gaven ze het weinige beschikbare eten, voor 
de anderen konden ze niets doen. De verhalen 
van de hulpverleners die tijdens hun vrije week-
ends weleens bij mij in Addis Abeba logeerden 
waren hartverscheurend. Maar uit die intense 
periode groeiden ook vriendschappen die tot 
vandaag bestaan.” 

Netwerk is een sleutelwoord. Eén van 
Gryseels’ ontelbare contacten was eind jaren 80 
een hoge functionaris bij de FAO, de Food and 
Agriculture Organization van de VN, en een van 
de vele beleidsmensen en journalisten die langs-
kwamen bij ILCA. “Omdat mijn baas niet graag 
onder de mensen kwam, nam ik de FAO-man 
te paard mee het veld in en ’s avonds gingen we 
op stap in Addis Abeba. Hij vond het een van de 
boeiendste dagen van zijn leven.”

“In 1986 belde hij me op. Of ik niet op de 
FAO-hoofdzetel in Rome wilde komen werken. 
Mee aan de knoppen zitten in mijn vakgebied 
trok me natuurlijk aan. Nadat ik alle testen had 
doorlopen, werd ik strategisch verantwoorde-
lijke voor internationaal landbouwonderzoek. 
Ik mocht bepalen hoe ons jaarbudget van 400 
miljoen euro verdeeld werd over onderzoek naar 
aardappelen, tarwe, rijst of veeteelt. Daarnaast 
onderwierpen we de centra die we steunden aan 
grondige evaluaties.”

Hij leerde er het hele metier van instellingen 
managen, zegt hij, een troef natuurlijk om di-
recteur te worden van het Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika. “Verschillende van mijn 
broers vroeg mijn echtgenote om het mij uit 
mijn hoofd te praten. In België een tweetalige, 
publieke instelling hervormen is van het moei-
lijkste dat er is, zeiden ze. Maar hoe meer ze dat 
zeiden, hoe meer ik dacht – dat is het koppi-
ge in mij –: ik ga het toch durven. Ik wilde ook 
oprecht deze instelling met tachtig wetenschap-
pers leiden en hervormen. Wij zijn wereldtop. 
Elk jaar krijgen we honderden collega’s op be-

zoek die superenthousiast zijn over onze collec-
ties en expertise.”

 
Brousse
De prijs voor de job was wel niet min. “Ik gaf 
ongelooflijk boeiend werk in Rome op, een veel 
hoger salaris, een prachtig huis aan zee. Mijn 
kinderen waren er gelukkig, mijn vrouw ook 
(Haar ontmoette hij per toeval, toen ze hem als 
tandarts behandelde, op een tussenstop terug naar 
Ethiopië – red.) Maar het knaagde dat ik nooit 
gewerkt had in België, dat altijd mijn thuis is 
gebleven. Niet één groot familiefeest hebben we 
gemist, mijn kinderen hebben een nauwe band 
met hun grootouders, neven en nichten. Na onze 
verhuis naar Tervuren konden ze vaker naar hen 
toe. En ze konden met de fiets naar school, iets 
wat ondenkbaar was in Rome. Dankzij internet 
hebben ze trouwens nog steeds contact met hun 
vrienden van daar.”

“Ik ben trots op onze sociale, toegewijde kin-
deren. Ik heb geprobeerd hen een openheid 
voor de wereld mee te geven door hen vaak mee 
te nemen naar de andere kant van de wereld: 
Congo, Ethiopië, Syrië, Indonesië, Marokko, de 
VS. Mijn dochter studeert daar nu even voor ze 
als handels ingenieur een doctoraat begint aan 
KU Leuven. Onze zoon is 28 en vliegt voor Emi-
rates met de grootste Airbussen. Hij maakte mijn 
jeugddroom – piloot worden – waar.”

Waaruit we niet mogen afleiden dat hij 
spijt heeft van zijn keuze voor wat nu het 
AfricaMuseum heet. “Ik werk op drive en intu-
itie en kijk nooit achterom. Ik moet wel zeggen 
dat het de laatste vijf jaar zeer moeilijk werken 
is geworden door een alsmaar bureaucratischere 
overheid. Plus: we kreunen onder de bezuinigin-
gen. Deze regering schoof de grote hervormin-
gen die ze beloofde voor het wetenschapsbeleid 
gewoon door naar de volgende legislatuur. Ik 
moet nu een museum runnen met 230 in plaats 
van de vroegere 300 personeelsleden, en dat ter-
wijl de publieksruimte hier bijna verdubbelde 
van 6.000 naar 11.000 vierkante meter.”

“Ik ben natuurlijk blij met die grootse reno-
vatie én onze volledige nieuwe permanente ten-

toonstelling. Daarin nemen we afstand van het 
kolonialisme als immorele bestuursvorm en ne-
men we onze verantwoordelijkheid. Doordat 
we hier tientallen jaren de boodschap meegaven 
dat de westerse cultuur superieur is, zijn we deels 
mee verantwoordelijk voor de problemen van de 
multiculturele samenleving vandaag. Ik ben blij 

dat we het debat daarover nu mee trekken. Ik 
merk zelfs een verschuiving in het denken tot op 
het hoogste regeringsniveau.”

Diezelfde politici, én de koning, kregen noch-
tans al veel brieven van oud-kolonialen die kla-
gen dat ze in Tervuren te veel aandacht besteden 
aan de Afrikaanse diaspora en te politiek cor-
rect bezig zijn. “Elke grote criticus nodig ik hier 
uit en leg ik uit dat we een onderscheid maken 
tussen het koloniale systeem en de prachtige in-
dividuele bijdragen van bijvoorbeeld artsen die 
jarenlang in de brousse werkten. Alle verschil-
lende verhalen en opinies zitten in onze nieuwe 
opstelling. Waarna bezoekers zelf hun mening 
moeten vormen.” 

°1952 in Ukkel
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Wie is
Guido Gryseels?

Ik heb altijd dat 
beetje verder willen 
springen dan 
comfortabel is. Dat 
zeg ik ook tegen jonge 
mensen vandaag: 
grijp kansen, ook al 
lijken ze op het eerste 
gezicht moeilijk of 
zelfs gevaarlijk.

lees verder op P.16

In België een 
tweetalige, 
publieke instelling 
hervormen is van het 
moeilijkste dat er 
is, zeiden een aantal 
van mijn broers. 
Maar hoe meer ze 
dat zeiden, hoe meer 
ik dacht: ik ga het 
toch durven.
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Niet in het reine
Ook uit de hoek van de diaspora klinkt kri-
tiek. “We hebben ons dubbel geplooid om de 
Afrikaanse gemeenschap hier van bij het be-
gin bij te betrekken. En toch zullen er bij de 
opening nog mensen vinden dat we niet ver 
genoeg gaan, bijvoorbeeld in onze kritiek op 
Leopold II. Het is opvallend hoeveel bitser het 
debat daarover geworden is. Pakweg tien jaar 
geleden zeiden de Afrikanen met wie we sa-
menwerkten dat we te veel tijd spendeerden 
aan discussies over koloniaal geweld van 120 
jaar geleden. Dat we beter iets konden doen 
aan het actuele, dodelijke geweld in Oost-Con-
go. Maar nu is er een jonge generatie, die vaak 
nog nooit in Afrika was en nog minder vaak in 
ons museum, die zich agressief kan opstellen. 
Ik maakte het mee tijdens debatten in Brussel. 
Ze wijten het racisme dat ze ondervinden – ze 
vinden geen werk, geen huis – volledig aan het 
koloniale verleden. In Luik moedigden Afri-
kaanse doctoraatsstudenten me dan weer aan 

door te zeggen dat het dekoloniseren van de 
geesten een proces van lange adem is.”

“Weet je wanneer we geslaagd zullen zijn? 
Als het koloniale verleden een vast onderdeel 
is van het vak geschiedenis in het middelbaar. 

Onlangs gaf ons museum er nog een summer 
course voor leerkrachten over, in samenwer-
king met de KU Leuven. Het is een van de uni-
versiteiten waarmee we de banden in de toe-

komst nog nauwer willen maken.”  
Nu telt maar één ding: de opening op 8 de-

cember. Hamvraag daarbij is: wat zal de fede-
rale regering zeggen over het koloniale verle-
den? “De nervositeit stijgt natuurlijk. Het zou 
kunnen dat er manifestaties zijn en er komen 
honderden journalisten. The New York Times 
kwam intussen al drie keer langs; ook de BBC, 
The Wall Street Journal en NRC Handelsblad 
kwamen reportages maken. We zijn dan ook 
het eerste en enige museum in Europa dat zijn 
koloniale verleden onomwonden aanpakt in 
een nieuwe, permanente tentoonstelling. Bel-
gië is hier eigenlijk nooit mee in het reine geko-
men. In 2000 ging het een beetje over Lumum-
ba, maar verder ging het nooit. Ik ben trots dat 
we dat debat nu mee trekken. We hebben een 
steen verlegd.”

 
Familieman
Hij zucht. “Soms vraag ik me af waarom we dit 
gevecht alleen moeten voeren. In Luik merkte 
iemand op dat al die andere instellingen met 
een koloniaal verleden Tervuren als excuus 
gebruiken om zelf niets te moeten doen. Maar 

De nervositeit stijgt 
natuurlijk. Het 
zou kunnen dat er 
manifestaties zijn en 
er komen honderden 
journalisten.

vervolg van P.15
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Guido Gryseels in het 
nieuwe onthaalpaviljoen 
van het AfricaMuseum.

“Iedereen die hier werkt, 
is een beetje verliefd op 
deze plek en vast van plan 
om er het mooiste museum 
ter wereld van te maken.”

goed, iedereen die hier werkt, is een beetje ver-
liefd op deze plek en vast van plan om er het 
mooiste museum ter wereld van te maken.”

“De druk is natuurlijk enorm. In mijn positie 
had 80 procent van de mensen nu al een burn-
out of depressie, maar ik haal veel extra voldoe-
ning uit mijn functies bij het Belgische Ontwik-
kelingsagentschap Enabel, bij de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, 
en bij PRIMA, een landbouwonderzoekspro-
gramma van de Europese Commissie. Ik heb 
ook iets in mijn lijf waardoor ik kan afswitchen. 
Soms ga ik een weekend naar het Lago Maggiore, 
waar ik uren kan wandelen of op restaurant zit-
ten. Ik ben soms wel een eenzaat. Als het even te 
veel wordt, trek ik me terug en laat ik alles van 
me afglijden.”

Die solomomenten blijven uitzonderlijk, want 
Gryseels is een familieman pur sang. “Mijn gezin 
en mijn werk waren altijd mijn enige interesses. 
Het zal wennen zijn als ik in 2019 met pensioen 
ga, maar ik kijk ernaar uit nog meer tijd te heb-
ben voor mijn vrouw en kinderen. Als zij niet 
volop achter mijn keuzes hadden gestaan, had ik 
nooit kunnen doen wat ik doe.” 

   In het kader van het Global Minds-project ‘Intercult’ 
organiseert de Faculteit Letteren op woensdagavond 
12 december een rondetafelgesprek met specialisten 
uit het Zuiden over het vernieuwde museum, de 
postkoloniale herinnering en de ‘decolonization of 
the mind’. Info: www.arts.kuleuven.be/intercult/

in

De universitaire gemeenschap neemt 
afscheid van:

Memoriam Michaël Praet
Student Master in de Bio-Ingenieurs-
wetenschappen: cel- en gentechnologie
(03/03/1994 – 29/10/2018)

Professor Jozef Vandepitte
Ere-gewoon hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde
Gewezen diensthoofd Microbiologie UZ Leuven
(27/03/1922 – 08/11/2018)
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“ Mijn 
bescheiden-
heid lijdt 
onder 
zoveel lof”

Tijdens de opening van de tentoonstelling 
Adellijk Wonen in de Universiteitsbibliotheek 
werd de nietsvermoedende burgervader in de 
feestelijkheden betrokken. Uit handen van rector 
Luc Sels kreeg Louis Tobback een erepenning van 
de universiteit. Daarnaast mag hij zich voortaan 
peter noemen van het boek die Cronyke van Bra-
bant, een wiegendruk uit 1497 die de KU Leuven 
recent kon verwerven uit een privécollectie. 

“Hoe zouden die 24 jaar verlopen zijn zon-
der Louis Tobback aan het roer?” vroeg de rec-
tor zich af. “Ik vermoed dat het op veel vlakken 
net iets minder zou zijn geweest: minder hulp 
van de stad aan de universiteit, minder interna-
tionale oriëntatie en ongetwijfeld minder ont-
wapenende oneliners. Als sterke kapitein heeft 

Louis Tobback het schip op koers gehouden en 
die rol heeft hij onwaarschijnlijk knap vervuld in 
de voorbije 24 jaar.” 

De burgemeester reageerde in zijn kenmer-
kende stijl: “Als iedereen zo verder doet met 
mijn lof te bezingen, dan ga ik misschien toch 
nog proberen te blijven (lacht). Men moet mij 
niet blijven prikkelen door te zeggen hoe goed 
ik wel ben. Mijn bescheidenheid lijdt daaronder. 
Maar ik zou natuurlijk liegen als ik zeg dat dit mij 
niets doet. Ik ben er tenslotte 24 jaar mee bezig 
geweest en de erkenning van de universiteit ap-
precieer ik in allerhoogste mate.” (bvh)

   In volgend nummer van Campuskrant leest u een 
interview met Louis Tobback.

Na een kwarteeuw burgemeesterschap hangt 
Louis Tobback binnenkort zijn sjerp aan de 
wilgen. Als dank voor de goede samenwerking 
met de universiteit al die jaren overhandigde 
rector Luc Sels hem op 6 november een erepen-
ning van de KU Leuven. 

EREPENNING VOOR LOUIS TOBBACK
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alaria blijft tot op de dag van 
vandaag één van de belangrijk-
ste infectieziekten, die voorna-

melijk in Afrika een hoge dodentol eist. In 2016 
werden er wereldwijd maar liefst 216 miljoen 
gevallen vastgesteld, waarvan 445.000 met do-
delijke afloop. Malaria wordt veroorzaakt door 
een parasiet die overgedragen wordt door de 
beet van een besmette mug.

Verschillende ziektebeelden
“Malaria is een complexe ziekte die in verschil-
lende gradaties voorkomt”, zegt professor Phi-

lippe Van den Steen van het Laboratorium Im-
munobiologie (Rega Instituut). “Er is een heel 
grote groep mensen die geïnfecteerd zijn, maar 
niet ziek worden. Daarnaast is er een milde vorm 
met klinische ziekteverschijnselen en een ern-
stige vorm die levensbedreigend kan zijn. Die 
complexiteit proberen we in ons laboratorium 
beter te begrijpen.”

Voor haar doctoraatsonderzoek bestudeerde 
Leen Vandermosten in muismodellen vier ver-
schillende ziektebeelden, gaande van geen tot 
ernstige complicaties. Daarbij werd specifiek 
naar de rol van de bijnier gekeken. Muizen waar-

Bijnier onmisbaar 
om malaria-infectie 
te overleven

M

Wie geïnfecteerd is met malaria, kan de ziekte niet overwinnen zonder 
bijnier. Malaria beïnvloedt het suikermetabolisme en zonder hulp van 
de bijnier heeft dat fatale gevolgen. Dat blijkt uit onderzoek van het 
Laboratorium Immunobiologie (Rega Instituut). Bregt Van Hoeyveld

bij de bijnier chirurgisch verwijderd werd, ble-
ken steeds veel minder bestand tegen malaria 
dan de controlegroep met bijnier.

“De bijnier is onmisbaar om de infectie te 
kunnen overleven”, zegt Vandermosten. “Dat 
klinkt misschien evident, maar voordien was 
niet geweten hoe cruciaal het orgaan wel is. Of 
er nu veel of weinig parasieten aanwezig zijn, 
zonder bijnier is de gastheer weerloos tegen 
de ziekte.” 

 Suiker uitgeput
Het metabolisme van de gastheer blijkt in gro-
te mate afhankelijk van de bijnier. “Ons onder-
zoek toont aan dat er bij malaria verschillende 
zaken mislopen met de bloedsuikerspiegel en 
dat de bijnier cruciaal is om de situatie onder 
controle te houden. Zonder bijnier zakt het 
suikergehalte in het bloed dramatisch en raakt 
de suikervoorraad in de lever zelfs volledig 
uitgeput. Als gevolg daarvan kunnen de her-
senen, die veel suiker verbruiken, niet meer 
functioneren en is overleving onmogelijk.” 

Niet alleen voor het metabolisme, maar 
ook voor het afweersysteem is de bijnier een 
cruciale schakel. De hormonen die het orgaan 
aanmaakt, remmen de ontsteking af die door 
malaria wordt veroorzaakt. De onderzoekers 
zagen die ontstekingsremmende werking 
voornamelijk in de hersenen en bloedsomloop. 

De resultaten van de studie werden gepubli-
ceerd in Nature Communications. “We snijden 

hiermee een nieuw domein aan”, vervolgt pro-
fessor Van den Steen. “Veel malaria-onderzoek 
richt zich op de afweer en de ontstekingsreac-
ties in de gastheer, maar onze resultaten tonen 
aan dat de suikerbalans van even groot belang 
is. Nu moeten we verder uitzoeken hoe de bij-

nier, het metabolisme en het immuunsysteem 
met elkaar in verband staan. Daarnaast willen 
we zeker nagaan of deze bevindingen ook gel-
den voor patiënten en in de toekomst eventu-
eel tot toepassingen kunnen leiden, maar dat is 
nog een werk van lange adem.” 

Philippe Van den Steen:

Veel malaria-
onderzoek richt zich 
op de afweer en de 
ontstekingsreacties 
in de gastheer, maar 
onze resultaten 
tonen aan dat de 
suikerbalans van even 
groot belang is.
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“ Ik probeer plastic zoveel 
mogelijk te bannen”

KOT
OP

De vrolijke affiche die op de deur 
hangt, van het Hiep Hiep Hippo! 
benefietconcert van het Universi-
tair Harmonieorkest Leuven, zegt 
veel over de bewoonster van dit 
kot. Namelijk dat Lore Verdronc-
ken gebeten is door muziek, dat ze 
een trots lid is van het UHO én dat 
ze met veel toewijding goede doe-
len steunt.

Lore Verdroncken is gezegend met 
drie families. Naast haar échte fami-
lie, met bloedband, is er het UHO. 
“Via het orkest ben ik bevriend ge-
raakt met studenten verspreid over 
heel Leuven en alle mogelijke stu-
dierichtingen. Ik heb er zelfs mijn 
vriend leren kennen”, lacht ze. “We 
vormen een hechte groep door heel 
intens naar de jaarlijkse concerten 
toe te werken.” Lore steekt ook achter 
de schermen een handje toe. Als se-
cretaris verzorgt ze de administratie 
en de website.

Met een even groot engagement 
stapte deze jongedame in het om-
kaderd-wonen-concept van de Re-
sidentie Sedes Parkstraat, waar haar 
kot is gevestigd. Samen met negen 
andere bewoners begeleidt ze Eline, 
een studente met een visuele beper-
king. “Als zij bijvoorbeeld naar een 
plek moet die ze niet kent, dan ver-
gezellen we haar.” De omkaderings-
groep is – u raadt het al – de derde 
familie van Lore.

  01/ Althoorn  

“Ik ben opgegroeid in een brassband-
milieu. Mijn eerste instrument was 
bugel, want dat speelde mijn mama 
ook. Tot de leraar koper voorstelde 
om over te schakelen op althoorn. Hij 
dacht dat een blaasinstrument met 
een groter mondstuk beter bij me zou 
passen. Hij kreeg gelijk, de althoorn 
bevalt me enorm. Het is, zeker in or-

kesten, een instrument dat vaak over 
het hoofd wordt gezien. Dat is jam-
mer, want de althoorn zorgt voor een 
verbinding tussen de hoge en lage 
stemmen. In het UHO is er gelukkig 
wél plaats voor de althoorn.” 

  02/ Armbandje  

“Ik probeer plastic zoveel mogelijk 
uit mijn leven te bannen. Voor een 
student is dat niet makkelijk, want 
de zoektocht naar alternatieven 
kost tijd én geld. Daarom ben ik blij 
met nieuwe initiatieven die ons een 
duwtje in de rug geven, zoals de ver-
pakkingsvrije winkel Content. Dat 
je nu ook in klassieke supermarkten 
herbruikbare boodschappentassen 
kunt vinden, toont aan dat het besef 
groeit dat er iets moet veranderen.”

 “Van mijn vriend kreeg ik een 
armbandje van gerecycleerd mate-
riaal van 4ocean, een organisatie die 
iets aan de plastic soep in de oceanen 
wil doen. Als een echte influencer 
heb ik een foto van het armbandje op 
Instagram gezet. Daar kwamen me-
teen vele reacties op van mensen die 
er ook eentje willen kopen. Ik ben blij 
dat ik anderen kan inspireren.” 

  03/ Wereldbol  

“Deze wereldbol stond ooit in de ka-
mer van mijn papa in zijn ouderlijk 
huis, nu staat hij hier. Daar zit wel een 
symboliek in, want ik heb zijn reis-
virus geërfd. Mijn vader heeft twee 
jaar in Uruguay gewoond en gewerkt, 
als assistent aan twee universiteiten 
in Montevideo. Ik begrijp waarom hij 
zo verknocht is aan Zuid-Amerika. 
Toen ik in september in Peru kwam, 
werd ik ook verliefd op de kleurrijke 
natuur, de puurheid en rust die de 
mensen er uitstralen, de levendige 
cultuur en de rijke geschiedenis van 
dat continent.Ooit wil ik er vrijwilli-
gerswerk gaan doen – daarmee zou 

ik een kinderdroom vervullen. Ik 
zit wel een beetje in de knoop: hoe 
verzoen ik mijn honger naar verre 
reizen met mijn bezorgdheid om 
het milieu?”

  04/ Fotoalbum  

“Met de hulp van mijn papa ben ik 
sinds de zomer van 2016 met zijn 
oude analoge fototoestel aan het ex-
perimenteren. Als je digitaal werkt, 
ben je geneigd lukraak in het rond 
beelden te schieten. Op de analoge 
manier ben je veel bewuster bezig 
met welke foto je precies wil maken 
en welke belichting ideaal zou zijn. Ik 
denk daar zelfs zo hard en lang over 
na dat een filmrolletje pas na een jaar 
helemaal vol is. De resultaten bewaar 
ik in dit album, samen met foto’s die 
ik in Peru met een wegwerpcamera 
gemaakt heb.” 

TEKST: Peter Van Dyck | FOTO’S: Rob Stevens

Ligging
Parkstraat

Prijs / oppervlakte
302 euro / 12 m²

Vrouw des kamers
Lore Verdroncken (21), 
masterstudent taal-
kunde

Plus
“Deel zijn van een 
omkaderingsgroep is 
leuk. Ik ben vaak in de 
keuken te vinden: daar 
is het doorgaans een 
gezellige boel.”

Minus
“Mijn vorig kot grensde 
aan een tuin en dat mis 
ik wel. Er komt hier ook 
weinig licht binnen.”

    Is jouw kot ook een inkijkje 
waard? Laat het ons weten 
via nieuws@kuleuven.be

01/ 

02/ 

04/ 

03/ 

LORE VERDRONCKEN, MUZIKANTE MET EEN HART VOOR DE PLANEET

   Op maandag 26 november 
speelt het UHO een concert 
t.v.v. de inclusieve scouts-
groep Akabe Sint-Johan in 
de Stadsschouwburg van 
Sint-Niklaas, en op donder-
dag 29 november een concert 
t.v.v. het Hippo & Friends 
Type 1 Diabetes Fonds (i.s.m. 
KU Leuven Universiteitsfonds) 
in de Pieter de Somer-aula 
in Leuven. 
Info en tickets: www.uho.be/
concerten/najaarsconcerten/
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SPEED
DATE In 25 vragen naar hoofd en hart 

van Gert Van Assche

dereen. Het zou veel kosten, maar ook veel 
besparen. Zelfs in ons land bepalen je oplei-
dingsniveau en je sociale afkomst hoeveel 
gezonde levensjaren je voor de boeg hebt.”

08/ Wat is uw beste eigenschap?
“Ik denk dat ik pragmatisch en oplossings-
gericht ben. Zonder daarbij over andere 
mensen heen te lopen.”

09/ Wat is uw meest onhebbelijke 
karaktertrek?
“Ik verlies mijn geduld te snel, vooral in si-
tuaties die ik niet onder controle heb.”
 

10/ Welk voorwerp zou u redden als 
uw huis in brand stond? 
“Een oud boek over geneeskunde dat mijn 
vader me gegeven heeft, voor hij drie maan-
den geleden overleed.” 
 

11/ Hebt u een ‘guilty pleasure’?
“Chocolade. Geen pralines, the real stuff. 
In welke hoeveelheden? Dat wil je niet we-
ten (lacht).”

12/ Wat is de ergste job die u ooit 
hebt gedaan? 
“Doc’s Bar schoonmaken na een uit de 
hand gelopen studentenfeest. De vloer 
plakte van het bier en de toiletten waren 
altijd verstopt … Sindsdien heb ik heel veel 
respect voor wie de rommel van anderen 
moet opruimen.”  

13/ Welk goed voornemen kan u 
maar niet volhouden?
“’s Avonds meer thuis zijn. Ik blijf proberen, 
maar ik vrees dat ik er een potje van maak.”

14/ Welke les heeft het leven u 
geleerd?
“Dat je wendbaar moet zijn – wat met een 
buzzwoord agility wordt genoemd. Je kan 
niet alles plannen.”

15/ Wat was het meest pakkende 
moment van uw leven? 
“Een aantal jaar geleden heb ik samen met 
transplantpatiënten de Mont Ventoux be-
klommen. Toen de deelnemer die ik als 
buddy begeleidde de top bereikt had en 
zijn vrouw belde om te zeggen dat hij het 
gehaald had, was ik enorm ontroerd.” 

16/ Hoe komt u bij na een lange 
werkdag?
“Door te sporten, ik ben endorfinever-
slaafd. Ik loop veel, tot dertig kilometer, 
maar meestal tien à vijftien.”

17/ Van welke muziek houdt u?
“We hebben een Spotify-abonnement voor 
het hele gezin, het beste Sinterklaascadeau 
ooit. Vroeger luisterde ik vooral Bach, 
Telemann en Vivaldi – ik heb in een barok-
ensemble gespeeld. Nu geldt: wie thuis 
Spotify claimt, bepaalt waar ik naar luister. 
Gelukkig hebben onze kinderen een goede 
smaak (lacht).” 

18/ Wat zou u graag beter kunnen? 
“Ik zou graag kunnen schilderen en dan 
vooral symboliek op doek kunnen zetten. 
Ik ben een groot bewonderaar van de Bel-
gische surrealisten.”

19/ Wat is het dichtste dat u ooit bij 
de dood geweest bent?
“Ik ben uitgesproken allergisch voor wes-
pen. Dat heb ik ontdekt toen ik na enkele 
steken onderaan een ladder belandde – in 
shock en met mijn hoofd twintig centime-

Professor Gert Van Assche (51) is gastro-enteroloog en sinds 1 juli 
hoofdarts van UZ Leuven. TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

01/ Wat wilde u ‘later’ worden?
“Piloot. Maar ik droeg een bril, dus dat was 
geen optie (lacht). In de humaniora was ik  
geboeid door de klassieke filosofen. Ik heb 
eraan gedacht om daarin verder te gaan, 
maar het is uiteindelijk toch geneeskunde 
geworden. Daarnaast heb ik een baccalau-
reaat filosofie gevolgd. Toen heb ik  gemerkt 
dat ik toch eerder praktisch ingesteld ben.” 

02/ Zou u vandaag dezelfde 
studiekeuze maken?
“De combinatie van wetenschap en met 
mensen bezig zijn is een hele mooie. Als 
hoofdarts sta ik natuurlijk niet meer in de 
frontlinie, maar ben ik verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van de zorg, en het me-
disch beleid in ons ziekenhuis.”  

03/ Wat weten uw medewerkers 
niet van u? 
“Dat ik heel graag kook. Ik hou ervan om te  
experimenteren in de keuken.”

04/ Hebt u een motto?
“Toen ik onlangs de nieuwe artsen in 
UZ Leuven verwelkomde, heb ik een citaat 
gebruikt van Robert Ingersoll, een Ameri-
kaanse jurist uit de negentiende eeuw: We 
rise by lifting others. Daar gaat het om, bij 
studenten, medewerkers en patiënten.” 

05/ Welk boek ligt er op uw 
nachtkastje? 
“Homo Deus van Yuval Noah Harari. Ik lees 
vooral non-fictie, bijvoorbeeld over spel-
theorie en gedragswetenschappen. Helaas 
heb ik weinig tijd en dus blijven boeken 
lang op dat nachtkastje liggen (lacht).”

06/ Voor welk tv-programma blijft 
u thuis?
“Ik heb tv geschrapt. En ik mis het niet.”

07/ Aan welk project zou u meteen 
beginnen als geld geen 
factor was?
“Toegankelijke gezondheidszorg voor ie-

ter van een stenen boord. Op de spoedaf-
deling bleek dat het weinig gescheeld had. 
Ondertussen word ik gedesensibiliseerd 
door een collega.”

20/ Wat houdt u wakker ’s nachts?
“Onopgeloste problemen. Als arts leer je 
om licht te slapen en snel wakker te worden. 
Ik benijd goede slapers.” 

21/ Wanneer bent u het bangst 
geweest?
“Als kind was ik nogal claustrofobisch en ik 
herinner me dat ik altijd heel bang was als 
er tijdens het ravotten andere kinderen op 
mij kwamen liggen. Dat is gelukkig voorbij, 
ik kan zelfs aan speleologie doen.” 

22/ Wat was uw meest recente 
vakantiebestemming?
“Een weekje Sicilië, om ons vijfentwintigja-
rig huwelijk te vieren.” 

23/ Waarop bent u het meest trots?
“Dat het team waar ik tot voor kort deel 
van mocht uitmaken, inflammatoire darm-
ziekten, zonder twijfel wereldtop is. En het 
unieke is dat meerdere stafleden internati-
onaal aan de top staan. Het is dus zeker niet 
enkel mijn verdienste.”

24/ Is er iets waar u al lang van 
droomt om te doen? 
“Een bijzondere fietstocht maken, rond-
trekken in IJsland of zo. Of reizen begelei-
den, in het spoor van de Griekse filosofen of 
Vesalius bijvoorbeeld.”

25/ Wat zullen we over vijftig jaar 
onbegrijpelijk vinden?
“Dat we zo lang geneeskunde beoefend 
hebben op deze manier. We zullen een 
enorme evolutie zien. Diagnoses zullen 
worden gesteld en behandelingen gekozen 
aan de hand van algoritmes, ziekenhuizen 
zullen een metamorfose ondergaan en 
patiënten zullen veel meer zelf in de cock-
pit zitten.” 
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Gert Van Assche:
“Ik blijf proberen 

om ’s avonds meer 
thuis te zijn. 

Maar ik vrees dat 
ik er een potje 

van maak.”

“ Ik benijd 
goede slapers”

Wie thuis Spotify 
claimt, bepaalt 
waar ik naar luister. 
Gelukkig hebben 
onze kinderen een 
goede smaak.
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Boeken toe?
BETEKENT STERKE TV HET EINDE VOOR DE ROMAN? 

Gebruiksaanwijzing 
voor de hedendaagse mens

MODERNE  
TIJDEN 

Een greep uit de krantenkoppen. ‘Jongeren lezen minder’, ‘Boekenbeurs verliest kwart bezoekers’, maar ook: 
‘Tien series om te bingewatchen’. Terwijl het onheilsberichten regent over het boek, hebben we nog nooit 
zoveel tv-fictie gekeken. Zet de literatuur er maar beter een punt achter? TEKST: Pieter-Jan Borgelioen | ILLUSTRATIE: Gudrun Makelberge

Conclusie:

Straffe tv is here to stay, 
maar de roman heeft genoeg 
troeven om te overleven. 
De papierversnipperaar blijft 
dus op zijn honger zitten.

e discussie over boeken ver-
sus series gaat al twintig jaar 
mee”, zegt professor Ameri-

kaanse literatuur Pieter Vermeulen. “Eigenlijk 
sinds de eerste prestigieuze, goedgeschreven 
reeksen zoals The Sopranos, The Wire en Six Feet 
Under op de buis kwamen. Daarvoor was het 
geen issue: Dallas of Dynasty konden niet con-
curreren met Honderd jaar eenzaamheid. Maar 
tv-fictie werd ‘literairder’, zowel qua inhoud als 
qua vorm: plots stond de dvd-box van Breaking 
Bad te pronken op de schouw, naast Het verdriet 
van België.”

“Goeie kwaliteitsseries zetten complexe we-
relden neer, met veel personages en verhaal-
lijnen, en behandelen grote maatschappe-
lijke vraagstukken. Ze grijpen terug naar 
het realisme van negentiende-eeuw-
se romans, à la Balzac en Dickens, en 
dat schijnt te werken. Mad Men gaat 
over reclamejongens in de jaren 
zestig, maar besteedt via verschil-
lende personages ook aandacht 
aan de veranderende Ameri-
kaanse maatschappij: het op-
komende consumentisme, de 
burgerrechtenbeweging, fe-
minisme  ... Voor dat soort 
ambitieuze en zelfverzekerde 
world building hebben films niet 
genoeg tijd, en in romans is het al 
lang niet meer modieus.”  

Knausgård: the series 
Series genereren ook meer betrok-
kenheid dan romans, zegt Vermeu-
len. “Er zijn uitzonderingen, zoals 
de immens populaire Harry Pot-
ter-boeken, maar een leeservaring 
kan je doorgaans minder makkelijk 
delen met anderen. Terwijl fans van over de 

Tot slot: vormt ‘The Golden Age of Television’ 
een bedreiging voor de literatuur? “Dat denk 
ik niet. Series zijn, naast romans, kortverhalen, 
games en films, eigenlijk één van de vele verhaal-
vormen geworden. In de VS pitchen schrijvers 
een verhaalidee bij hun literair agent, die zowel 
aanklopt bij uitgeverijen als bij productiehuizen. 
En afhankelijk van wie toehapt, wordt het idee 
uitgewerkt tot een serie of een roman. Zelf vind 
ik kwaliteitsseries een verrijking: iets als Better 
Call Saul doet dingen op het scherm die op pa-
pier lang niet zoveel impact zouden hebben.”

“D hele wereld wél tegelijk naar Game of Thrones 
kijken en er een uur later over discussiëren op 
social media. Dat schept een gemeenschapsge-
voel – iets waar we blijkbaar behoefte aan heb-
ben. Ik merk het ook aan mezelf: romans lees ik 
uiteraard op m’n eentje, maar series kijk ik zon-
der uitzondering samen met mijn vrouw.”    

Toch kunnen series de roman niet vervangen, 
zegt Vermeulen. “In een roman kruip je écht in 
het hoofd van een personage. Films of series 
kunnen dat niet, tenzij met voice-overs, maar 
dat is een zwaktebod. Romanschrijvers beseffen 

meer en meer dat daar hun sterkte ligt. Op het 
vlak van plot en worldbuilding kunnen 

ze niet met series concurreren, 
dus ze plooien zich te-

Literatuurwetenschapper 
Pieter Vermeulen:

In de VS pitchen schrijvers 
een verhaalidee bij hun 
literair agent, die zowel 

aanklopt bij uitgeverijen 
als bij productiehuizen.

rug op wat ze wel kunnen: gedachten en impres-
sies weergeven, of stilistisch sterk schrijven.” 

“De Noorse successchrijver Karl Ove Knaus-
gård is een goed voorbeeld. In zijn romans gaat hij 
zijn kleine leven tot in de details beschrijven, tot 
het doen van de vaat toe. Dat werkt voor een lezer 
omdat je zijn gedachten meekrijgt, maar Knaus-
gård: the series zou doodsaai zijn (lacht). Tegelijk 
heb je schrijvers als Lize Spit, die dan weer aan-
leunen bij die seriecultuur. Het smelt heeft meer 
weg van een scenario dan van een klassieke ro-
man. Ook dat is niet zo vreemd: de jonge genera-
tie schrijvers is eerder opgegroeid met The Sopra-
nos of Breaking Bad dan met Hugo Claus.”

Beter mens? 
Levert boeken verslinden een ander soort er-
varing op dan series bingewatchen? “Met lezen 

kweek je empathie omdat je meer inkijk krijgt 
in de personages”, zegt Vermeulen. 

“Bij series wordt mijn empa-
thisch vermogen minder 
aangesproken, ook omdat 
de meeste hoofdpersona-
ges er niet toe uitnodigen. 

Frank Underwood uit House 
of Cards is een klootzak, Don 

Draper uit Mad Men een verknip-
te vrouwenloper, en Walter White 

uit Breaking Bad een moordenaar ...” 
“Ik denk niet dat lezen een beter 

mens van je maakt, maar het helpt wél 
om cognitieve en sociale vaardigheden 

aan te scherpen: je leert hoe mensen den-
ken en redeneren, je gaat complexiteit ap-

preciëren … Series doen dat minder, maar 
net omdat er meer over gesproken en ge-

schreven wordt, zijn ze wel nuttig om te leren 
hoe je een onderbouwde mening formuleert. Be-
schaafd debatteren, zeg maar, wat in tijden van 
twittergescheld toch ook niet slecht is (lacht).” 

 IN BEELD 

Veel oh’s en ah’s, ja zelfs uitspraken als 
‘Dit is de mooiste dag van mijn leven’: al-
paca’s blijken een bijzonder vertederend 
effect op studenten te hebben. Begin 
november organiseerde studentenkoe-
pel LOKO een week lang ochtendwande-
lingen met de aaibare kameelachtigen in 
het kasteelpark Arenberg. Wie wou deel-
nemen, moest wel eerst nuchter blazen. 
Het initiatief maakte namelijk deel uit 
van een campagne rond verantwoord al-
coholgebruik: onder het motto ‘Morning 
After Fun ’werden de voordelen van een 
frisse ochtend in de kijker gezet. Zo kon-
den studenten zich ook in het zweet 
werken tijdens een sessie ochtendgym-
nastiek met de – volgens sommigen al 
even aaibare – acteur Louis Talpe.

Alpaca wat 
de klok slaat
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