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WIJ ARCHITECTEN ZIJN 
DE TANDEN WAARMEE 
DE MENS RUIMTE EET

Vlaams bouwmeester  
Leo Van Broeck

Aan de vooravond van zijn derde jaar als rector kijkt Luc Sels met vertrouwen naar de toe-
komst. En met ambitie: hij wil onder meer de krachten bundelen om een vlottere studievoort-
gang te bevorderen en meer ruimte te vragen voor anderstalige opleidingen en dito onderzoe-
kers. “Een topregio word je niet door je terug te plooien op de eigen taal.” Ine Van Houdenhove

RECTOR LUC SELS KLAAR VOOR EEN NIEUW ACADEMIEJAAR

et voelt allerminst als een 
eerste schooldag, zegt hij: 
“Eigenlijk zijn we al bijna 

twee maanden weer heel hard aan het 
werk. De eerste helft van augustus hou 
ik altijd bewust zo vergadervrij mogelijk 
om na te denken over wat we het volgen-
de jaar willen realiseren. Maar dat neemt 
niet weg dat de opening van het acade-
miejaar spannend blijft. Deze keer was de 
voorbereiding nog intenser dan de vorige 
jaren. We organiseren voor de allereerste 
keer Startersdagen voor nieuwe studen-
ten, en natuurlijk zitten we ook volop in 
de onderhandelingen voor de vorming 
van een nieuwe Vlaamse Regering.”

Welke invloed hebben die 
onderhandelingen op uw 
agenda? 
Luc Sels: “Voor alle duidelijkheid: het 
onderhandelen gebeurt door wie dat 
toekomt, namelijk de onderhandelaars 
van de politieke partijen. Maar we volgen 
natuurlijk nauw op wat er wordt voorge-

steld en beslist rond voornamelijk onder-
wijs en wetenschap en innovatie. Welke 
ruimte komt er voor nieuwe beleids-
impulsen, hoe evolueert de financiële 
ruimte? Het is lang niet altijd een kwestie 
van invloed uitoefenen of lobbying. De 
deskundigheid over hoe universiteiten 
evolueren en wat ze nodig hebben – qua 
middelen, qua vrijheid, qua impulsen – 
zit in de eerste plaats bij de universiteiten 
zelf. Ik betwijfel of er ergens in België 
meer kennis te vinden is over weten-
schap en innovatie dan hier bij ons aan 
de KU Leuven.” 

“Maar ook als er, bijvoorbeeld, plan-
nen op tafel komen om het aantal uren 
voor levensbeschouwelijke vakken in 
het secundair onderwijs te reduceren, 
moet je je stem laten horen, dat spreekt 
vanzelf.” 

“Ook de vorming van een nieuwe fe-
derale regering is trouwens van groot 
belang voor ons. Onder meer de acade-
mische ziekenhuizen vallen grotendeels 
onder een federale bevoegdheid.” 

H

6

ACADEMIEJAAR
OP GANG
GEBLAZEN

Tekeningen van Bruegel, 
en de prenten die ervan ge-
maakt zijn, zijn zeer zeld-
zaam en fragiel. Ze worden 
daarom nooit voor lange 
tijd getoond en zijn weinig 
toegankelijk voor het pu-
bliek én voor onderzoekers.

Het onderzoeksproject 
Fingerprint biedt nu een 
gedetailleerd dieptezicht in 
het grafisch werk van Brue-
gel, dankzij geavanceerde 
technologie. Voor- en ach-
terzijde van elke tekening 
en prent werden verschil-
lende keren gefotografeerd 
in een zeer hoge resolutie: 
je kan inzoomen tot op de 
papiervezel. Vervolgens 
kwam de Microdome eraan 
te pas: een mobiel beeld-
vormingsapparaat dat de-

tails blootlegt die het men-
selijk oog onmogelijk kan 
waarnemen. Daarnaast gaf 
een analyse van de chemi-
sche samenstelling van alle 
tekeningen een beeld van 
het type inkt en papier dat 
Bruegel gebruikte.

Die schat aan gegevens 
maakt de bewondering 
voor de Brabantse mees-
ter nog groter. “Nu we zijn 
complexe tekeningen zo 
scherp kunnen zien, mer-
ken we hoe weinig fout-
jes Bruegel maakt”, zegt 
kunstwetenschapper Lieve 
Watteeuw. “Hoe meer je 
inzoomt, hoe duidelijker 
je de virtuoze hand van de 
meester ziet.”

Lees meer op P.08

Bruegel  
tot op de vezel

Weg winkel?

Kennen we het winkelkar-
retje binnenkort alleen 
nog als het icoontje 
waarop we klikken 
om onze online be-
stelling af te rekenen? 
Je vindt zowat alles te 
koop op het 
web, tegen 
bodem-
prijzen dan 
nog. Maar schrijf de 
traditionele winkel toch niet af. 

Een tentoonstelling in Brussel laat bezoekers de tekenin-
gen en prenten van Pieter Bruegel de Oude ontdekken. 
Dankzij Leuvense onderzoekers kunnen we dat met een 
uiterst scherp oog doen. 

Lees meer op P.20

Lees verder op P.04:

De grootste leerdruk 
zou weleens 

op veertig- en 
vijftigjarigen kunnen 

komen te liggen.

“ We maken het verschil 
met onze durf”

“Als ze ook op de prijs gaan spelen, verliezen ze altijd. Hun 
sterkte zit in de human touch.”

©
 KU

 Le
uv

en
 | F

ilip
 Va

n L
oo

ck
©

 KU
 Le

uv
en

 | R
ob

 St
ev

en
s



VOORAF02 CAMPUSKRANT | 25 SEPTEMBER 2019

  REPORTAGE    KENNISMAKEN MET BUITENLANDSE STUDENTEN

De 
wereld 
schrijft 
zich in

Leg je oor te luisteren bij de inschrijvingen in de Universiteitshal en 
je hoort niet alleen Limburgse, Antwerpse en West-Vlaamse klan-
ken, maar ook Engels met de meest uiteenlopende accenten. Steeds 
meer studenten uit het buitenland vinden de weg naar de KU Leu-
ven en haar campussen. En ze blijken ook graag te vertellen wat hen 
hier brengt.

TEKST: Reiner Van Hove | FOTO’S: Rob Stevens

Onderzoekers leggen tekeningen van Bruegel onder de Microdome. Lees meer op P.08
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e lokroep van Europa mag in het 
geval van Izabela Kantor (22) en 
Ian Teunissen van Manen (22) niet 

verbazen: zij heeft Poolse ouders, hij een 
Nederlandse vader. De twee leerden elkaar 
kennen in Chicago, waar ze beiden studeer-
den aan DePaul University. Hun passie: in-
ternationale politiek. 

“Onze universiteit had een uitwisselings-
programma met het Leuven Institute for Ire-
land in Europe en zo kwamen we twee jaar 
geleden voor het eerst hier terecht”, vertelt 
Izabela. “We kregen toen de kans om een 
stage in het Europees Parlement te doen. 
Het was een groot voordeel dat we beiden 
nog een andere Europese taal dan Engels 
spraken. Zo kon ik aan de slag bij een Pools 
parlementslid: ik schreef speeches, hielp 
bij het organiseren van conferenties, stelde 
dossiers samen … Heel leerrijk.”

Izabela en Ian vielen naar eigen zeggen 
als een blok voor Leuven. Wat deed hun 
hart precies sneller slaan? “De stad heeft 
veel charme, prachtige architectuur en 
vriendelijke mensen, en ze ligt ook nog eens 
dicht bij Brussel. Je hebt hier het gevoel van 
een small town én je bent vlakbij de grote 
stad: het beste van twee werelden”, zegt Iza-
bela. “En er hangt een leuke sfeer”, voegt Ian 

toe. “Enerzijds neemt iedereen het studeren 
serieus, anderzijds is er veel leven op straat 
en kan je altijd wel ergens naartoe, of ge-
woon op een terrasje zitten.”

“We wisten dat de KU Leuven masterpro-
gramma’s aanbiedt die interessant zijn voor 
ons, dus hebben we besloten om terug te ko-
men”, zegt Izabela. “Ik heb voor de Master 
of European Politics & Policies gekozen. Ik 
zou later graag voor de Europese Unie wer-
ken, waarschijnlijk beginnen in het Parle-
ment en dan geleidelijk aan opklimmen tot 
in de Commissie. Dat is het plan.” Ian gaat 
de Master of International Politics volgen: 
“Ik weet nog niet 100 procent zeker welke 
kant ik precies op wil, dus hou ik mijn op-
ties graag wat breder.”

Welk beeld hadden ze van België voor ze 
hier de eerste keer naartoe kwamen? “Voor 
ik ging studeren wist ik niet zo veel over 
België, behalve dat de mensen in het noor-
den Nederlands spreken en in het zuiden 
Frans”, zegt Izabela. “Op school kwam Bel-
gië eigenlijk alleen ter sprake als het over 
zijn koloniale verleden in Afrika ging.” “In 
de VS praat men op school zelden over iets 
anders dan de VS”, voegt Ian er lachend 
aan toe.

Dankzij zijn tweetalige opvoeding – “als 
kind kreeg ik de ene avond een verhaaltje 
in het Engels voorgelezen, de andere avond 
in het Nederlands” – zal Ian hier alvast geen 
linguïstische drempels ervaren. Maar ook 
Izabela spreekt al een woordje Nederlands. 
“Vooral woorden die met voeding te maken 
hebben: kip, kaas … Mijn favoriete woord is 
bakkerij: heel leuk om uit te spreken (lacht).”

“ Er is altijd wel 
iets te beleven”
Twee jaar geleden brachten Izabela en Ian 
uit de VS al enkele maanden in Leuven 
door, en dat smaakte naar meer.

D
JORIS

MEGAFOON

In de VS is falen bijna een badge of 
honor, het bewijs dat een kandidaat 
ervaring heeft. (…) In België gaat het 
niet op om te zeggen: doe maar, probeer 
maar wat je wilt met je zotste ideeën.

Van alle Belgen die als zelfstandige beginnen, stopt 60 procent ermee 
binnen de vijf jaar. Als ze weer in loondienst gaan werken, verdienen ze 
gemiddeld zes procent minder dan hun collega’s, zo blijkt uit onderzoek 
van Jeroen Mahieu (Onderzoekseenheid Management, Strategie & Inno-
vatie). In de VS blijken ex-ondernemers net méér waard op de arbeids-
markt, maar die cultuur kan je niet zomaar kopiëren, zegt Mahieu. Hij 
pleit voor campagnes om de mindset bij werkgevers te veranderen.
(De Standaard, 18/09/2019)

De meisjes nemen soms ook mekaars 
stress over, omdat ze zo met elkaar 
inzitten. Samen piekeren zorgt voor 
meer cortisol, het stresshormoon.

Het is belangrijk dat jongeren met elkaar kunnen praten als ze zich slecht 
voelen, maar we moeten wel oog hebben voor de manier waarop dat gebeurt, 
zegt psychologe Margot Bastin. Uit haar onderzoek in zeven scholen blijkt 
dat depressieve klachten kunnen toenemen als jongeren – vooral meisjes 
– steeds opnieuw over hun negatieve gevoelens spreken met elkaar, als ze 
samen piekeren. Ze wil ouders en scholen bewust maken van het fenomeen.
(De Morgen, 09/09/2019)

Het staat maatschappelijk heel goed 
om te zeggen dat je weinig slaapt, dat 
je zonder kan. Er hangt een macho- 
aura rond toekomen met weinig slaap, 
maar het is écht geen goed idee.

De kracht van een goede nachtrust wordt vaak nog onderschat, zegt profes-
sor Maarten Van Den Bossche van het Slaapcentrum op campus Gasthuis-
berg. “In realiteit zijn er heel weinig mensen die met minder dan zeven uur 
slaap gezond en energiek door het leven gaan.” 
(Het Laatste Nieuws, 21/09/2019)
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e invloed die ge-
bouwen hebben 
op onze levens, 

en onze levens op gebouwen, 
heeft me altijd geïnteresseerd. 
Ik wil graag een rol spelen in 
die wisselwerking tussen archi-
tectuur en maatschappij”, vertelt 
Dana AlSayegh (22), die in Liba-
non al een diploma architectuur 
behaalde. “Maar de opleiding 
daar heeft een vrij beperkt per-
spectief, ze is nogal lokaal ge-
richt. Hier zal ik een veel brede-
re, Europese kijk krijgen.”

“Bij het zoeken naar een inter-
nationale universiteit heb ik in 
de eerste plaats gekeken naar de 
rankings. De KU Leuven bleek 
hoog aangeschreven te zijn. Ik 
heb ook geprobeerd om een idee 
van de sfeer te krijgen, door en-
kele gebouwen en landmarks op 
te zoeken op internet. Het zag er 
allemaal veelbelovend uit.”

Welk beeld hebben ze in 
Libanon eigenlijk van ons land? 
“We weten dat België een geci-
viliseerd land is, met gastvrije 

en vriendelijke mensen. Je moet 
hier gewoon volgens de regels le-
ven, zoals overal anders. Toen ik 
mijn familie en vrienden vertel-
de dat ik naar België zou gaan, 
waren ze positief verrast en blij 
voor me.”

De eerste weken in ons land 
zijn haar goed bevallen. “Je 
wordt hier goed begeleid bij het 
inschrijvingsproces: alles ver-
loopt vlot en ik voel me welkom.” 

Dana zal de Master of 
Architecture volgen op Campus 
Sint-Lucas Brussel. “Wat ik al 
gezien heb van Brussel en Leu-
ven is fantastisch, zeker vanuit 
het standpunt van een architect. 
Het stadsweefsel, de mix van ge-
bouwen en mensen, straalt veel 
gezelligheid uit. Of ik hier al een 
favoriet gebouw heb? Er is echt 
te veel om uit te kiezen (lacht).” 

“ Een favoriet gebouw 
hier? Er is zoveel ...”

et is niet de eerste 
buitenlanderva-
ring voor de 21-ja-

rige Patricio Castillo: hij volgde 
twee extra jaren middelbaar on-
derwijs in Londen. “Mijn vrien-
den daar waren bijna obsessief 
bezig met de rankings van univer-
siteiten, dus daar heb ik ook naar 
gekeken toen ik uitzocht waar ik 
zou gaan studeren. Leuven bleek 
een uitstekende positie te hebben 
én betaalbaar te zijn voor mijn ou-
ders. De locatie is ook een troef. 
En als ik eerlijk ben: ik wist ook 
dat jullie heel lekkere bieren heb-
ben (lacht).”

Patricio heeft zich ingeschreven 
voor de Bachelor of Engineering 
Technology. “Als klein jongetje 
moest ik altijd toekijken als mijn 
vader iets herstelde in huis. ‘An-
ders word je zo’n man die een elek-
tricien belt om een lamp te ver-
vangen’, zei hij.” Dat schrikbeeld 
is met succes vermeden: zoonlief 
is gebeten door technologie. “Wat 
ik écht opwindend vind is Formu-
le 1: ik zou graag aan de slag gaan 

bij een team. En dat mijn baas dan 
belt: ‘Patricio, je team heeft 24 uur 
om deze auto te herstellen.’ Onder 
hoge druk werken schrikt me niet 
af, integendeel.”

“Ik ben zowel geïnteresseerd in 
werktuigkunde als in chemische 
ingenieurstechnieken. Wat me be-
valt aan deze bachelor, is dat ik een 
heel brede basis krijg en daarna 
nog alle kanten op kan. In Mexico 
hebben we dat niet.”

Hoewel Patricio in Engeland 
al Belgische vrienden had, wist 
hij niet goed wat hij moest ver-
wachten van ons land. “Ik ben 
hier nu vijf dagen en ik voel me 
enorm opgelucht. Ik was bang 
dat ik me hier niet zou thuis voe-
len, dat de stad oud en saai zijn. 
Ze ís oud, maar op een goede ma-
nier (lacht). Ik raakte ook al me-
teen aan de praat met andere stu-
denten, die me uitnodigden voor 
hun WhatsApp-groep. Ik wist al 
snel: I’ve made the right move.” En 
dus maar meteen de hoodie ge-
kocht? “Ik ga er echt 100 procent 
voor! (lacht)”

“ Ik voelde al snel: 
dit was de juiste keuze”

Dana uit Libanon wil met een extra masterstudie in ons land haar 
kijk op architectuur verbreden en tegelijkertijd haar ogen de kost 
geven in onze steden. 

Patricio uit Mexico maakt aanspraak op de titel van meest enthou-
siaste starter. Na amper vijf dagen in Leuven loopt hij al fier in een 
hoodie van de universiteit rond. 

Dana uit 
Libanon:

“Wij zien 
België als een 
geciviliseerd 
land, met 
gastvrije en 
vriendelijke 
mensen.”

Izabela en Ian 
uit de VS:

“Iedereen neemt 
het studeren 
hier serieus, 
maar er is ook 
altijd veel leven 
op straat.”

H “D

Sterke 
stijging aantal 
internationale 
studenten

De toenemende popula-
riteit van de KU Leuven bij 
buitenlandse studenten is 
een opvallende tendens 
dit jaar. Bij het ter perse 
gaan hadden al 8.273 
internationale studenten 
(inclusief doctoraatsstu-
denten) zich ingeschreven 
voor het nieuwe acade-
miejaar. Het aantal nieuwe 
studenten (3.366) uit het 
buitenland ligt een vijfde 
hoger (+21%) dan op het-
zelfde moment vorig jaar. 
Deze toename situeert 
zich in Leuven, waaronder 
op Campus Groep T, maar 
ook op Campus Brussel en 
Campus Sint-Lucas Gent.   
Bij de Engelstalige 
bacheloropleidingen 
noteren Engineering Tech-
nology (+27%) en Business 
Administration (+37%) een 
grote stijging. 
De KU Leuven biedt dit 
academiejaar 4 Engelstali-
ge bachelorprogramma’s, 
68 Engelstalige master-
programma’s en 22 Engels-
talige manama’s aan. 

Patricio uit 
Mexico:

“Ik was bang 
dat ik me hier 
niet thuis zou 
voelen, maar 

ben na vijf 
dagen in Leu-

ven enorm 
opgelucht.”
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In de openingsspeech breekt u 
een lans voor wat meer ruimte 
voor anderstalige opleidingen 
aan de universiteit. Hoe belang
rijk is dat voor de KU Leuven? 
Sels: “Wij zijn de internationale univer-
siteit bij uitstek in België. Ook met het 
bestaande aanbod van anderstalige oplei-
dingen zien we dit jaar al een indrukwek-
kende groei in het aantal internationale 
studenten. Dat betekent dat onze inter-
nationale reputatie er staat. Vlaanderen 
heeft dat internationale talent hard nodig, 
kijk maar naar de krapte op onze arbeids-
markt.” 

“Maar toch vind ik dat we de ruimte 
moeten krijgen om iets meer andersta-
lige bacheloropleidingen aan te bieden. 
We willen dat verruimde aanbod gebrui-
ken om Vlaamse speerpuntdomeinen 
te openen voor de wereld. Om de zonen 
en dochters van onze expats hier te kun-
nen verwelkomen. Maar ook om onze 
engagementen ten aanzien van het Zui-
den concreet te maken en om de talenten 
die onze arbeidsmarkt zo hard nodig heeft 
aan te trekken.”

“Momenteel mag maximum zes pro-
cent van de bacheloropleidingen in een 
andere taal aangeboden worden. Dat zijn 
er slechts vier aan de KU Leuven. Zelfs als 
we dat aantal zouden mogen verdubbelen 
– dat is onze vraag – blijven we ver weg van 
de ‘verengelsing’ zoals die aan de Neder-
landse universiteiten is ontstaan.” 

“Hier in Vlaanderen bestaat er een dui-
delijke consensus onder de rectoren dat 
zeker het bacheloronderwijs overwegend 
Nederlandstalig moet blijven. We vragen 
overigens ook meer aandacht voor acade-
misch Nederlands, voor Nederlandse taal-
beheersing in het algemeen en voor Neder-
landstalige wetenschapscommunicatie.” 

“Het is ons dus om slimme en gerichte 
internationalisering te doen, niet om blin-
de verengelsing. Wist u dat onze Vlaamse 
bachelorstudenten gemiddeld slechts vijf 
procent van hun studiepunten opnemen 
in een andere taal? Sommige opiniema-
kers die wijzen op verengelsing slaan de 
bal dus mis. Het probleem is veeleer dat 
onze Vlaamse studenten veel te weinig aan 
de slag gaan met andere talen.”

“De Vlaamse overheid wil van Vlaan-
deren een topregio maken inzake weten-
schap en innovatie. Dan is het gewoon 
nodig om voldoende openheid op taal-
vlak aan de dag te leggen. We moeten toch 
vermijden dat internationale toponder-
zoekers enkel door de taalvoorwaarden 
onvoldoende carrièreperspectief zien in 
onze regio?”

Braingain
U gaat in uw toespraak ook uit
gebreid in op de problemen rond 
studievoortgang. Is dat iets waar 
u zich bezorgd over maakt? Is 
de flexibilisering te ver door
geslagen?
Sels: “Het aandeel studenten dat de ba-
chelor succesvol afrondt in drie jaar, is 
systematisch gedaald. Er is dus een voel-
bare studieduurverlenging en die heeft 
inderdaad deels te maken met de flexibi-
lisering.”

“Daar moeten we op ingrijpen. Onder 
meer met een betere oriëntering, door een 
uitbreiding van de niet-bindende maar 
verplichte ijkingsproeven. Inclusie bete-
kent voor mij dat elke student een interes-
sant en haalbaar traject kan volgen, in lijn 
met zijn of haar talent en motivatie. Elkeen 
moet een plaats krijgen in het rijkgescha-
keerd Vlaams hoger onderwijs. Ligt die 
best mogelijke plaats buiten de universi-
teit, so be it.” 

“Daarnaast pleiten we ervoor om de in-
putfinanciering aan te passen. De eerste 

zestig studiepunten die een student op-
neemt, worden sowieso gefinancierd, zelfs 
als hij voor geen enkel vak slaagt. Maar bij 
elke heroriëntering naar een andere oplei-
ding binnen de universiteit wordt diezelf-
de inputfinanciering opnieuw geactiveerd. 
Daardoor worden studenten die niet op 
hun plaats zitten niet snel aangemoedigd 
om te heroriënteren naar een opleiding 
buiten de universiteit.”

En wat kan de universiteit zelf 
doen? 
Sels: “We zijn bijvoorbeeld van plan op-
nieuw de mogelijkheid in te voeren om 
lichte tekorten te delibereren, in plaats 
van de keuze om al dan niet toleranties in 
te zetten aan de student te laten. Dat zou 
betekenen dat zo’n bijkomende tien tot 
vijftien procent van onze studenten met 

een clean sheet naar het volgende jaar kan. 
We blijven daarnaast steeds meer de weg 
opgaan van activerend onderwijs: meer 
interactieve colleges, meer permanente 
evaluatie … De impact daarvan op studie-
rendement en op slaagkansen is intussen 
meer dan voldoende aangetoond.”   

“Via slim gebruik van technologie kun-
nen we de begeleiding van studenten 
ook verbeteren. Zo zijn we zogenaamde 
learning dashboards aan het uitwerken 
waarmee studenten hun traject kunnen 
vergelijken met dat van succesvolle voor-
gangers.” 

“Dat is allemaal natuurlijk een werk 
van jaren, maar gelukkig is er een breed 
draagvlak voor. We moeten daarnaast 
ook de hand in eigen boezem durven ste-
ken en bijvoorbeeld vakken met extreem 
lage slaagcijfers kritisch bekijken. Staan 
die wel op het juiste moment in het curri-
culum geprogrammeerd? De kwaliteit van 
een vak wordt niet afgeleid uit lage slaag-
cijfers he?”

U pleit ook voor een transitie 
naar een universiteit voor life-
long learning. 
Sels: “De gemiddelde leeftijd van de stu-
denten in het hoger onderwijs ligt in ons 
land veel lager dan in de meeste andere 
West-Europese landen. En kijk naar de 
VS: Harvard telt 6.000 undergraduate 
studenten en maar liefst 16.000 in de per-
manente vorming. Meer dan de helft van 
de studenten van Berkeley zijn ouder dan 
dertig – bij ons is dat 8%. In een tijd waar-
in mensen steeds langer aan het werk zijn 
en competenties steeds sneller veroude-
ren zou de grootste leerdruk weleens op 
veertig- en vijftigjarigen kunnen komen 
te liggen. Toch blijft het aanbod in perma-
nente vorming heel erg beperkt. Ook de 
stimuli vanwege de overheid zouden beter 
kunnen. En waarom zouden we vakken 
die een professor geeft in een postgradu-

 INTERVIEW   RECTOR LUC SELS
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vervolg van P.01

“Zelfs als we 
het aantal 

anderstalige bachelors 
verdubbelen, 

blijven we ver weg van 
‘verengelsing’.”

Als rector moet je 
beseffen dat jij de 
universiteit niet 

‘maakt’, maar dat 
de universiteit van 
onderuit gemaakt 
wordt. Waarbij je 
moet zorgen dat 
je faciliteert in 

plaats van tegen 
te houden.
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aat niet mee laten tellen voor zijn of haar 
onderwijsopdracht?” 

“Volgens mij hebben we niet in elke 
provincie een volledige universiteit nodig, 
er is geen behoefte aan alsmaar meer ba-
chelor- of masteropleidingen. Je kan veel 
beter investeren in goede regionaal ver-
spreide postgraduaten en andere vormen 
van permanente vorming die ook, onder 
meer, inspelen op wat de lokale arbeids-
markt nodig heeft. Dan zal de braindrain 
waar in sommige regio’s over wordt ge-
klaagd snel een braingain worden.”

Zou u zelf trouwens ooit graag 
nog iets studeren?
Sels: “Ik heb al van jongs af veel interes-
se voor architectuur en ruimtelijke orde-
ning. En als er ooit een liberal arts and 
science-achtig programma voor gevorder-
den komt, dat een kritisch-wetenschappe-
lijke analyse van nieuwe technologische 
mogelijkheden samenbrengt met ethische 
en filosofische reflectie en een kadering 
vanuit de maatschappijwetenschappen, 
dan schrijf ik me meteen in.”

De lijn bewaken
U bent halverwege uw ambtster-
mijn. Waarin herkennen we uw 
stempel, en dat van uw team? 
Sels: “In onze uitgesproken ambitie om 
voor deze universiteit het verschil te ma-
ken, in onze durf en toekomstgerichtheid. 
Waarmee ik uiteraard niet wil zeggen dat 
mijn voorgangers die ambitie niet gehad 
hebben. Maar het Strategisch Plan dat we 
vorig jaar gelanceerd hebben is wel vrij 
uniek in omvang, diepgang en breedte. 
Het omvat een heel aantal voorstellen 
binnen vijf werven – internationalisering, 
interdisciplinariteit, duurzaamheid, digi-
talisering en toekomstgericht onderwijs. 
Het merendeel van die voorstellen zijn 
intussen goedgekeurd door de Academi-
sche Raad en de Raad van Bestuur. Dat 
is bijzonder snel, maar omdat vier jaar 
beleidstermijn erg kort is, was dat wel 
mijn streven.“

“De ambitie gaat dus ook wel gepaard 
met de nodige slagkracht. We creëren er 
ook de financiële ruimte voor: er zijn een 
pak extra middelen naar de faculteiten ge-
gaan voor het aanwerven van stafmede-
werkers om die voorstellen ook te kunnen 
uitvoeren. Leuvense Instituten oprichten, 
van start gaan met een nieuw sabbatbeleid, 
een lagere CO2-emissie realiseren … Dat 
doe je natuurlijk niet van vandaag op mor-
gen. Het is zeer hard werken, ook voor de 
ondersteunende diensten. Een nota over 
het mogelijk maken van pakweg geza-
menlijke aanstellingen van meerdere fa-

culteiten of departementen is snel goed-
gekeurd. Maar voor de Personeelsdienst 
en ICTS betekent het maanden werk om 
dat door te voeren. Het is nu eenmaal een 
zeer grote instelling. Maar in elk van onze 
vijf plannen zijn er toch al heel wat zaken 
gerealiseerd.” 

“Het vertrouwen binnen het Gebu is bij-
zonder groot en het voelt goed aan dat ik 
zoveel op de vicerectoren en de algemeen 
beheerder kan steunen. Maar wat de vijf 
werven van het Strategisch Plan betreft, 
probeer ik er wel ‘bovenop’ te zitten. Ik zie 
mezelf niet alleen als het externe gezicht 
van de universiteit, maar vooral ook als be-
stuurder. Het gaat stuk voor stuk om plan-
nen die de verschillende bevoegdheidsdo-
meinen doorkruisen, iemand moet daarin 
de lijn bewaken.”

U bent de komende twee jaar 
ook voorzitter van de VLIR, de 
Vlaamse Interuniversitaire 
Raad. De laatste tijd spreken de 
vijf Vlaamse universiteiten op-
merkelijk vaak met één stem.
Sels: “We hebben natuurlijk ieder onze 
eigen agenda. Maar er is onder de vijf 
Vlaamse rectoren een grote bereidheid tot 
samenwerking. De afgelopen twee jaar was 
er niet één dossier waarin we geen consen-
sus bereikt hebben, terwijl er wel heel be-
langrijke onderhandelingen zijn gevoerd. 
Zo hebben we onder meer de krachten ge-
bundeld voor een iBOF (interuniversitair 
Bijzonder Onderzoeksfonds – red.) zodat 
er binnenkort interuniversitaire consortia 
van start kunnen gaan binnen een aantal 
speerpuntdomeinen, voor een totaal van 
dertig miljoen euro. We zijn ook verschil-
lende keren naar buiten gekomen met een 
gemeenschappelijk opiniestuk. Die lijn wil 
ik zeker aanhouden. Als grootste univer-
siteit van Vlaanderen zou je kunnen pro-
beren de toon te zetten binnen dat overleg 
door je soortelijk gewicht uit te spelen, 
maar ik doe dat liever door te argumente-
ren en te luisteren.”

11.000 stappen
Zijn er aspecten aan het rector-
schap die ons zouden verras-
sen? Of waar u zelf van stond te 
kijken?
Sels: “Ik denk dat ik vrij goed wist wat me 
te wachten stond. Maar dit is een verant-
woordelijkheid die elke dag verrassin-
gen met zich meebrengt, alleen al door 
de schaal van de instelling. Vanwege ons 
typisch Leuvense model met decanen 
en departementsvoorzitters die een vrij 
grote verantwoordelijkheid en autono-
mie hebben, is onze universiteit echt een 

bottom-up gedreven organisatie. Als rec-
tor moet je beseffen dat jij de universiteit 
niet ‘maakt’, maar dat de universiteit van 
onderuit gemaakt wordt. Waarbij je moet 
zorgen dat je faciliteert in plaats van tegen 
te houden. Wat niet wil zeggen dat we geen 
centrale impulsen geven natuurlijk. Maar 
er staat bijvoorbeeld niets in het Strate-
gisch Plan wat mij niet al via verschillende 
kanalen van onderuit bereikt had.” 

“De afgelopen twee jaar heb ik natuur-
lijk wel prachtige dingen ontdekt, pareltjes 

van onderzoeksgroepen die met projecten 
bezig zijn waarvan ik het bestaan tevoren 
niet kende. Vaak ben ik echt aangedaan 
door het engagement van onze onderzoe-
kers, bijvoorbeeld binnen projecten van 
interuniversitaire ontwikkelingssamen-
werking, vaak in politiek instabiele om-
gevingen en met heel veel betrokkenheid 
en impact.”

In één van uw eerste interviews 
met Campuskrant vertelde u 
hoe het soms een moeizaam 
evenwicht zoeken was tussen 
de protocollaire kant van het 
rectorschap en bestuurstaken. 
Nog steeds?
Sels: “Huisfotograaf Rob ziet me zeer vaak, 
zal hij bevestigen. Maar ik hou niet van de 
term ‘protocollair’, ik heb nooit het gevoel 
dat ik een bloempotfunctie vervul. Als ik 
ergens spreek is dat meestal om mensen 
te bedanken en te erkennen. En dat doe 
ik zeer graag. In juni heb ik met veel ple-
zier op elke van een lange rij proclamaties 
een andere speech gehouden. Dat is best 
vermoeiend, maar tegelijk geeft het ook 
veel energie.” 

“En voor alles wat te maken heeft met 
inhuldigingen van leerstoelen en fondsen 
bijvoorbeeld maak ik met stip ruimte vrij 
in de agenda. Omdat dat gaat om families, 
bedrijven, alumnikringen, patiëntenver-
enigingen die bijkomende mogelijkheden 
creëren voor de universiteit en onze on-
derzoekers. Daar word ik warm van, van 
wat ik de gemeenschap rondom de univer-
siteit noem.”

“De universiteit is een organisatie, som-
migen zeggen zelfs een bedrijf, maar ik zie 
de universiteit veel meer als een gemeen-
schap of een beweging. Een beweging die 
heel veel mobiliseert. We slagen er in om 
door wat we zijn en wat we doen een fier-
heid te creëren in heel brede kring, in bin-
nen- en buitenland.” 

Heeft een rector op kruissnel-
heid nog tijd voor een ritje op de 
motor of ander vertier?
Sels: “De motor staat al een tijdje onge-
bruikt op stal, het komt er gewoon niet 
meer van. Rector ben je zeven dagen op 
zeven, met vaak korte nachten. En met nog 
twee jonge kinderen thuis, van negen en 
vijf, weet ik ook wel waar mijn prioriteiten 
liggen in de schaarse vrije tijd. Ik maak 
nog enkele malen per week tijd vrij om 
te gaan lopen, al is het soms om zes uur 
’s ochtends. En ik probeer elke dag mijn 
11.000 stappen te halen. Bij een job die je 
zo opslorpt moet je de fysieke conditie 
goed bewaken.” 

Studeren? Werken? Koffiepauze?
Bezoek aan de University Shop?
Het kan in de Museumzaal, een ontmoetingsplaats voor 
studenten, personeel en bezoekers.

Naamsestraat 22, 3000 Leuven
maandag-vrijdag 8 - 18 u.

Als grootste 
universiteit van 

Vlaanderen zou je 
kunnen proberen 
de toon te zetten 
door je soortelijk 

gewicht uit te 
spelen, maar ik doe 

dat liever door te 
argumenteren en 

te luisteren.

Ik hou niet 
van de term 

‘protocollair’, 
ik heb nooit het 

gevoel dat ik een 
bloempotfunctie 

vervul. Als ik 
ergens spreek 
is dat meestal 
om mensen te 

bedanken en te 
erkennen. En dat 
doe ik zeer graag.
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e rector vertelde dat hij de 
open toegankelijkheid aan 
onze Vlaamse universitei-

ten koestert. De drop-out is echter hoog 
en bovendien heeft de flexibilisering ge-
leid tot een aanzienlijke studieduurver-
lenging. De rector pleitte daarom voor 
maatregelen zoals een uitbreiding van de 
verplichte, niet-bindende ijkingsproeven 
en meer activerend onderwijs. Inclusie 
betekent dat elke student een plaats krijgt 
in het rijkgeschakeerde aanbod van het 
Vlaamse hoger onderwijs, volgens talent 
en motivatie. “Laat ons blijven gaan voor 
excellentie door inclusie.”  

Vervolgens brak de rector een lans 
voor een university for lifelong learning. 
Nog te weinig volwassenen zetten de stap 

naar permanente vorming terwijl velen 
wel kampen met kwalificatieveroudering, 
en leren een verrijking is in vele opzich-
ten. In het laatste deel van zijn toespraak 
wees de rector op de kansen die Vlaan-
deren dreigt te missen wanneer we ons 
zouden terugplooien op de eigen taal. 
“Vlaams hoger onderwijs moet in es-
sentie Nederlandstalig blijven. Maar met 
het oog op studentenmobiliteit en om als 
universiteit aantrekkelijk blijven voor 
buitenlandse onderzoekers moeten we 
een doel maken van slimme internatio-
nalisering, bijvoorbeeld door het maxi-
mumpercentage voor anderstalige aca-
demische bacheloropleidingen ietwat te 
verhogen.”

Professor Veerle Baekelandt stelde in 

Een 
excellente 
start
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Starters-
dagen 

Dit jaar worden voor het eerst Star-
tersdagen georganiseerd, om kers-
verse studenten te introduceren in 
het universitaire leven. Ze maken 
kennis met de vakken, met hun pro-
fessoren en met het academisch on-
derzoek dat de basis vormt voor hun 
opleiding. Op de dag van de Ope-
ning waren alle nieuwe studenten 
ook welkom in het stadspark voor 
het Startevent (foto). Daar leerden 
ze meteen ook de bredere universi-
teit kennen.

  Lees meer op 
nieuws.kuleuven.be/startersdagen

 IN BEELD 

Op maandag 23 september werd academiejaar 2019-2020 of-
ficieel geopend. Na de traditionele stoet der togati en de eu-
charistieviering schetste rector Luc Sels in zijn openingsrede 
een ‘toekomstpact voor universitair onderwijs’. 

D

haar speech als vertegenwoordiger van het 
Academisch Personeel dat excellentie in 
onderzoek hand in hand zou moeten gaan 
met excellentie in onderwijs. “En moeten 
we er niet naar streven dat onderwijs door 
toponderzoekers een van de uithangbor-
den van onze instelling wordt?” Baekelandt 
noemde zich opgetogen over de extra mid-
delen die de Vlaamse overheid voorziet 
voor het hoger onderwijs. “Maar misschien 
moet ons beleid ernaar streven om zoveel 
mogelijk onderzoekers de kans te geven om 
excellent te worden, in plaats van massaal te 
investeren in wie al excellent is. Bovendien 
moeten we excellentie nastreven in onder-
zoek, niet in het schrijven van onderzoeks-
projecten.” 

Volgens ATP-vertegenwoordiger Mat-
thias Meirlaen is een grote meerderheid 
van het Administratief en Technisch Per-
soneel tevreden over zijn of haar job aan 
de KU Leuven. Net als vorig jaar hamerde 
Meirlaen op het belang van ‘cocreatie’ – een 
actieve samenwerking tussen bestuurders, 
ATP- en andere personeelsvertegenwoor-
digers om nieuwe beleidslijnen op te zet-
ten. Meirlaen benadrukte ook de nood aan 
dynamische loopbanen, een uitgebreid op-
leidingsaanbod en een meer flexibel Orga-
nisatie- en Functiedesign.

Studentenvertegenwoordiger Lotte De-
lemarre wijdde een groot deel van haar 
speech aan de ijkingstoetsen, die geen 
drempel mogen vormen, maar studenten 
moeten helpen om juiste keuzes te maken. 
Drempels zijn er sowieso al genoeg, aldus 
Delemarre. “We moeten blijven inzetten 
op de toegankelijkheid van onderwijs.” Vrij 
studeren in het hoger onderwijs is  geen 
vanzelfsprekendheid, beseft Delemarre. 
“Studeren is een kans en het zijn wij die be-
palen of we haar ten volle benutten. Fouten 
maken is geen schande, maar een opportu-
niteit om te streven naar verbetering.”

Nadien restte het de rector enkel nog te 
eindigen met: “Dan verklaar ik het acade-
miejaar officieel voor geopend!”             (ivh)

  Lees meer op 
nieuws.kuleuven.be/opening2019©
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annabisbeleid, circulaire 
economie, antidepressiva  … 
Als interdisciplinaire denk-

tank van de KU Leuven buigt Metaforum 
zich telkens over een andere actuele maat-
schappelijke kwestie, wat dan resulteert in 
een visietekst. Recent was dat de vraag 
of we klaar zijn voor de mobile 
health-revolutie in de gezond-
heidszorg. Er worden immers 
steeds meer wearables ontwik-
keld: draagbare toestellen met 
ingebouwde algoritmes waarmee 
je gegevens kan verzamelen over lichame-
lijke functies. 

De evolutie gaat zeer snel, 
zegt professor Stephan Claes, 
coördinator van de Meta-
forum-werkgroep Mobile 
Health. “Er worden steeds 
betere en meer compacte 
wearables gemaakt. Die wor-
den ingebouwd in horloges en 
T-shirts, maar ook in borst-
pleisters, ringen, lenzen en 
schoenzolen. Er wordt ook 
gewerkt aan zogenaamde 
ingestibles, kleine toestelletjes 
die je kan inslikken en die dan 
in je lichaam metingen doen. Hier in 
Leuven hebben we met imec een we-
reldspeler in het ontwikkelen van der-
gelijke dingen. Specialisten van imec 
waren dan ook betrokken bij het tot 
stand komen van onze visietekst.”

Na de depressie
Wearables kunnen worden gebruikt 
om een heel scala aan lichamelijke ver-
schijnselen te meten: “Van hartslag en 
hartritmevariabiliteit tot huidgeleiding en 
temperatuur. Maar ook hoeveel mensen 
bewegen, hoe luid ze praten, hoe hun slaap 
verloopt.” De evolutie past in een gezond-

METAFORUM BUIGT ZICH OVER MEDISCHE ‘WEARABLES’ 

C

Volgen we binnenkort allemaal onze gezondheidstoestand op met smart 
T-shirts, slimme schoenzolen en inslikbare meetapparatuur? En is dat 
dan alleen maar goed nieuws, of vallen er toch ook kanttekeningen bij 
te zetten?  TEKST: Ine Van Houdenhove | ILLUSTRATIE: Gudrun Makelberge

Schrijft uw arts binnenkort 
een fitbit voor?

van glucose bij diabetici. “In mijn eigen 
vakdomein wordt onderzoek gedaan naar 
hoe je mensen die een ernstige depressie 
hebben doorgemaakt nadien kan monito-
ren zodat je sneller kan ingrijpen als je ziet 
dat hun stresssysteem ontspoort.”  

Het is echter niet altijd duidelijk hoe be-
trouwbaar die toestelletjes en hun meetre-
sultaten zijn. En wat je eruit moet conclu-
deren. “Betekent een hogere hartslag een 
risico voor cardiovasculaire aandoenin-
gen? Duidt het op stress? En gaat het dan 
om langdurige stress of om een momentop-
name? In hun bijdrage aan de visietekst wij-
zen bio-ingenieurs erop dat je bij dynami-
sche processen ook oog moet hebben voor 
de omgeving. En dat er grote individuele 
verschillen kunnen zijn: hartslagwaarden 
die voor de ene persoon prima zijn kunnen 
voor iemand anders verontrustend zijn 

of omgekeerd. Voor we wearables 
kunnen toepassen 
in een medische 
context, om aan 

health monitoring 
te doen, moe-

ten we we-
ten hoe we 
die signalen 
juist kunnen 

interpreteren.” 

Voor de 
happy few?

Wearables en mobile 
health passen binnen de 

evolutie naar patient empo-
werment waarbij de patiënt 

mede-‘auteur’ wordt van zijn of 
haar gezondheidszorg. Al zullen 

artsen nooit helemaal vervangen 
kunnen worden door machines, 

zegt Claes: “Er zal altijd een expert 
nodig zijn om de data te interpreteren 

en samen met de patiënt te kijken wat 
de beste aanpak is.” 
De Metaforum-denktank heeft zich ook 

verdiept in de sociale implicaties: “Zullen 
wearables iets zijn voor de happy few, die 
het kunnen betalen en interpreteren? Als 
je de sociale verschillen in gezondheid 
die er nu al zijn niet wil vergroten, zal je 

moeten zorgen voor een systeem 
van terugbetaling, tenminste 

voor wearables die medische toepassin-
gen claimen.”

Daarnaast zijn er ook bedenkingen te 
maken wat betreft de privacy en het ge-
bruik van data die met wearables vergaard 
worden: “Als je een toestel draagt dat aller-
lei data verzamelt, ben jij de wettige eige-
naar van die data. Maar wat betekent dat 
in de praktijk? Wie heeft toegang tot die 

data? Kan pakweg Google er gebruik van 
maken om je gezondheidsprofiel te gaan 
mappen? Kan een verzekeringsmaatschap-
pij een goedkopere polis aanbieden als je je 
laat monitoren en hen die data doorgeeft?” 

En hoe vermijden we dat mensen gefo-
cust raken op de lichamelijke signalen die 
een wearable geeft? “Er zijn ook mensen 
die hun bloeddruk te pas en te onpas meten 
en verkeerd interpreteren. Idealiter zouden 
wearables die medische toepassingen heb-
ben enkel worden gebruikt door wie echt 
een medisch probleem heeft. Het heeft geen 
enkele zin om mensen er voortdurend op 
te wijzen dat hun stresssysteem in het rood 
gaat, bijvoorbeeld terwijl ze in een verga-
dering zitten. Voor zover ze dat zelf al niet 
gemerkt zouden hebben, kan het hen enkel 
méér stress bezorgen, denk ik zo.”

  De visietekst ‘Mobile Health Revolution 
in Healthcare: Are We Ready?’ en een 
Nederlandstalige samenvatting zijn te vinden 
op www.kuleuven.be/metaforum/ 

Stephan Claes, coördinator 
werkgroep Mobile Health:

Als mensen zelf in 
een vroeg stadium 
kunnen detecteren 

dat er iets mis is, 
kan dat natuurlijk 
gezondheidswinst 

opleveren.

heidszorg die steeds meer focust op preven-
tie. “Als mensen zelf in een vroeg stadium 
kunnen detecteren dat er iets mis is, kan dat 
natuurlijk gezondheidswinst opleveren en 

veel geld besparen.” 
Op dit moment worden 

wearables al gebruikt voor 
een aantal toepassingen, 
bijvoorbeeld het monito-
ren van epilepsie, het on-
derzoek naar slaapstoor-
nissen en het meten 

•  Professor Willem-Jan Metsemakers (De-
partement Ontwikkeling en Regeneratie) 
heeft de prestigieuze Berton Rahn Research 
Award van de AO Foundation ontvangen.

•  Professor Frank Claessens (Laboratorium 
voor Moleculaire Endocrinologie) heeft de 
2019 Dominique Chopin Award van de Eu-
ropean Association of Urology ontvangen.

•  Professor Severine Vermeire (Transla-
tioneel Onderzoek van Gastro-entero-
logische Aandoeningen) bekleedt vanaf 
1 januari 2020 gedurende een periode 
van drie jaar een mandaat van Francqui 
Onderzoekshoogleraar. 

•  Elise Muir (Instituut voor Europees 
Recht), Katja Biedenkopf (Leuvense 

Internationale en Europese Studies), en 
Laura Vandenbosch (School voor Mas-
sacommunicatieresearch) hebben een 
ERC starting grant ontvangen. Professor 
Rob Ameloot (Centrum voor Mem-
braanscheidingen, Adsorptie, Katalyse 
en Spectroscopie voor Duurzame Oplos-
singen) ontving een ERC Proof of Concept 
grant.

Benoemd of 
onderscheiden
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ie Pieter Bruegel de 
Oude zegt, denkt aan 
zijn schilderijen van 

landschappen en volkse taferelen, zoals zijn 
klassieker De boerenbruiloft. Minder bekend 
is dat de Brabantse kunstenaar ook tijdens 
zijn leven populariteit genoot dankzij zijn 
tekeningen en etsen. Tijdens de 16de eeuw 
was Antwerpen het centrum voor de pro-
ductie en de handel in prenten – het hippe 
massamedium van toen. 

Prentenalbums
Het verhaal begint als de Antwerpse uit-
gever en kopergraveur Hieronymus Cock 
het talent van de jonge Bruegel ontdekt en 
hem ontwerpen voor gravures laat maken. 

Bruegel zou uiteindelijk meer dan zestig te-
keningen maken, die door de beste graveurs 
van zijn tijd op koperplaten werden gezet en 
vervolgens gedrukt. De prenten werden al 
snel collector’s items die gegoede burgers be-
waarden in albums of prentenkabinetten. 
Pas later in zijn leven legde Bruegel zich toe 
op schilderkunst.

Dat wij Bruegel meer met zijn schilde-
rijen dan met zijn grafisch oeuvre associë-
ren, hoeft niet te verbazen, legt kunstweten-
schapper en boekenchirurg Lieve Watteeuw 
van de KU Leuven uit. “Die tekeningen en 
prenten zijn zeer zeldzaam én heel fragiel. 
Ze worden in prentenkabinetten bewaard: 
in donkere lades tussen zuurvrij karton, 
om lichtschade aan het papier te beperken. 

De werken worden om die reden ook nooit 
langer dan drie maanden tentoongesteld. Ze 
zijn dus weinig toegankelijk voor het bre-
de publiek én voor onderzoekers. Met onze 
nieuwe onderzoeksmethodes kunnen we nu 
voor het eerst in kaart brengen hoe Bruegel 
als tekenaar juist te werk ging.”

Achter zo’n prent gaat een hele ontstaans-
geschiedenis schuil. Watteeuw: “Hoe bouw-
de Bruegel een tekening op? Hoe zette een 
graveur die vervolgens over op een koper-
plaat? De prenten werden een paar eeuwen 
lang gedrukt: hoe raakten de koperplaten 
in de loop der tijden verspreid en welke in-
vloed had slijtage op de platen? De originele 
tekening is een pièce unique, maar daarna 
volgt nog een heel verhaal met de druk van 

W

verschillende prenten, afkomstig van ver-
schillende versies van de koperplaat. Dat 
wordingsproces werd tot nu toe vooral met 
het blote oog onderzocht door connais-
seurs-kunsthistorici. Wij willen die kennis 
nu aanvullen met high-end wetenschappe-
lijke beeldvorming.”

De Leuvense onderzoekers gingen in zee 
met KBR  – de nieuwe naam van de Ko-
ninklijke Bibliotheek in Brussel – dat in zijn 
prentenkabinet drie originele tekeningen 
en een tweehonderdtal gedrukte prenten 
van Bruegel bewaart – één van de grootste 
collecties ter wereld. “We hebben die verza-
meling eerst gedigitaliseerd. Voor- en ach-
terzijde van elke tekening en prent werden 
verschillende keren gefotografeerd in een 
zeer hoge resolutie – je kan inzoomen tot 
op de papiervezel –, telkens met belichting 
uit een andere hoek”, vertelt Watteeuw.

Hightech reiskoffer
De volgende stap was het inzetten van de 
Leuvense Microdome, een mobiel beeld-
vormingsapparaat ter grootte van een 
reiskoffer. Oorspronkelijk ontwikkelden 
Leuvense ingenieurs van het Departement 
Elektrotechniek (ESAT) het technische 
snufje voor assyriologen die een beter 
3D-zicht wilden op kleitabletten met spij-
kerschrift. Ondertussen werd de dome 
verkleind en aangepast om documentair 
erfgoed in beeld te brengen, zoals een stuk 
perkament, papyrus of een middeleeuws 
manuscript. 

Het gaat om een koepel van 30 centi-
meter: aan de binnenkant hangen 228 ge-
lijkmatig verspreide ledlampjes en cen-
traal één enkele naar beneden gerichte 
28 megapixelcamera. Zelfs al is het gescan-
de voorwerp ogenschijnlijk vlak, het re-
sultaat is een dynamisch beeld van het ob-
ject dat je kan laten roteren, alsof je het zelf 
vasthoudt en naar het licht draait. Je detec-
teert zo zelfs de geringste variaties in reli-
ef. De scans kunnen gemaakt worden met 
verschillende filters en in verschillende fre-
quentiebanden van licht, gaande van infra-
rood tot ultraviolet.

Alsof foto’s en dynamische scans nog 
niet genoeg waren, maakte het Koninklijk 
Instituut voor Kunstpatrimonium ook nog 
een analyse van de chemische samenstel-
ling van alle tekeningen. “Zo krijgen we 
een beeld van het type inkt en papier dat 
Bruegel gebruikte. Alles tezamen levert dat 
een enorme databank op. Het geeft ons een 
heel gedetailleerd en gelaagd dieptezicht in 

Ira (De gramschap) van Bruegel onder 
de Leuvense Microdome, een mobiel 
beeldvormingsapparaat waarmee 
documentair erfgoed in hoge resolutie 
gefotografeerd kan worden, uit 
verschillende invalshoeken en met 
verschillende filters.Een 

nieuwe blik 
op de
oude meester 

TOT IN DE DIEPSTE VEZELS VAN DE TEKENINGEN VAN BRUEGEL

Professor Raymond Vuerings
Emeritus gewoon hoogleraar aan de 
Faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen
(29/03/1933 – 23/06/2019)

Professor Luc Missotten
Emeritus gewoon hoogleraar aan de 
Faculteit Geneeskunde
Gewezen diensthoofd Oogziekten 
UZ Leuven
Gewezen voorzitter Medische 
Raad UZ Leuven
(09/10/1931 – 27/06/2019)

Professor Eugeen Roosens
Emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
(05/05/1934 – 07/07/2019)

Doyel Yateen Vasuedo
Student master in de architectuur,  
Campus Sint-Lucas Brussel
(20/04/1994 – 20/07/2019)

Professor Joris Baers
Emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen
(26/06/1923 – 25/07/2019)

Professor Pieter Dondeyne
Emeritus hoogleraar aan de Faculteit 
Bio-Ingenieurswetenschappen
(30/04/1931 – 26/07/2019)

Hans Pier
Student bachelor in de theologie en 
religiewetenschappen
(18/01/1970 – 3/08/2019)

Professor Carlo Vanderzande
Hoofddocent aan de Faculteit 
Wetenschappen
(08/06/1958 – 2/09/2019)

De universitaire gemeenschap 
neemt afscheid van:

Memoriamin

Naar aanleiding van de 450ste verjaardag van het overlijden van Pieter Bruegel de Oude opent 
in Brussel binnenkort een tentoonstelling rond enkele originele tekeningen van de meester 
en een unieke reeks gedrukte prenten die daarop gebaseerd zijn. En dankzij het Leuvense on-
derzoeksproject Fingerprint kunnen we daar nu naar kijken met een fenomenaal dieptezicht. 
“Nu zien we pas echt hoe virtuoos Bruegel was.”

TEKST: Ilse Frederickx | FOTO’S: Fingerprint, KU Leuven/KBR
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het werk van Bruegel, dat we nooit tevoren 
hadden”, zegt Watteeuw.

“Bovendien berokkent onze technolo-
gie geen enkele schade aan het kunstwerk. 
Vroeger durfde men al eens krassen of 
wrijven om het werk te onderzoeken. Te-
genwoordig is dat not done en wordt een 
kunstwerk zo weinig mogelijk aangeraakt.”

De hand van de meester
De nieuwe technologie maakt de onder-
zoekers alleen nog maar enthousiaster 
over de oude meester. “Nu we zijn com-
plexe tekeningen zo scherp kunnen zien, 
merken we hoe weinig foutjes Bruegel 
maakt, hoe weinig hulplijntjes hij ge-
bruikt”, zegt Watteeuw. “Hij moet niet al-
leen een vaste hand gehad hebben, maar 
ook een bijzonder scherp oog en een 
uitgebreid palet aan technieken. “Op één 
vierkante centimeter past Bruegel bij het 
tekenen misschien wel tien technieken toe: 
arceren, pointilleren, met verschillende 
inkten en ganzenveren. Hoe meer je in-
zoomt, hoe duidelijker je de virtuoze hand 
van de meester ziet. En dit is dan maar nog 
zijn werk uit zijn jonge jaren.” 

De wetenschappelijk beeldvorming laat 
niet alleen de hand van Bruegel zien. “Je 
ziet ook de papiermaker aan het werk: het 
watermerk, bijvoorbeeld, of de groefjes in 
het papier die ontstaan doordat het papier 
op een zeef werd gemaakt. De krassen die 
de lijnen van de tekening volgen zijn dan 
weer het werk van de graveur. Om te druk-
ken, moest men de tekening eerst over-
zetten op een koperplaat. Die koperplaat 
werd bestreken met was. De tekening zelf 
kreeg aan de achterkant een laagje krijt of 
poeder en werd op de koperplaat gelegd. 
Dan ging de graveur met een metalen pen 
over de lijnen van de tekening, zodat een 
doordruk van het poeder in de was achter-
bleef. Vervolgens werd de tekening in het 
koper uitgesneden en kon de eerste druk 
van start gaan.”

Artificiële intelligentie
In een volgende stap van het project laten 
de onderzoekers artificiële intelligentie 
los op de gestandaardiseerde fotografi-
sche beelden. “We kunnen met machine 
learning de kwaliteit van de gedrukte pren-
ten inschatten: de originele drukkwaliteit, 
de huidige staat van de prent en de ge-
bruikte materialen. Een algoritme kan op 
dat vlak wat met het menselijk oog nooit 
mogelijk zou zijn: elke prent volgens een 
groot aantal criteria objectief quoteren en 
rangschikken. We gaan ook Bruegel-ken-
ners bevragen om te toetsen of hun analy-
ses overeenkomen met die van de artifici-
ele intelligentie.”

Deze methode om naar kunst te kijken, 
moet een nieuwe standaard worden in de 
kunstwetenschappen. “Een Bruegelteke-
ning wandel je niet zomaar voorbij: je kan 
gerust minutenlang naar een tekening en 
gravure staan kijken en details blijven ont-
dekken. Deze technologie verscherpt als 
het ware ons oog en bezorgt ons zo veel 
meer kennis. Zo helpt ze om het verhaal 
van het kunstwerk te vertellen.”                  

Het interdisciplinaire Fingerprint-
onderzoeksteam bestaat uit professor 
Lieve Watteeuw van Illuminare en het Book 
Heritage Lab – KU Leuven; Hendrik Hameeuw 
en Bruno Vandermeulen van het Digitaal 
Labo van KU Leuven Bibliotheken; curatoren 
Maarten Bassens en Joris van Grieken van het 
Prentenkabinet van KBR; en dr. Marc Proesmans 
van ESAT. Het project wordt gefinancierd door 
BELSPO BRAIN-be. 
fingerprintbruegel.wordpress.com/

Kunstwetenschapper 
Lieve Watteeuw:

Onze technologie 
berokkent geen 

enkele schade aan 
het kunstwerk. 
Vroeger durfde 

men al eens 
krassen of wrijven. 

Tegenwoordig is dat 
not done en wordt 
een kunstwerk zo 
weinig mogelijk 

aangeraakt.

Onder: 

Een detail uit Luxuria: een raaf op de originele tekening 
versus een visualisatie van datzelfde fragment door de 
Microdome, waarbij de textuur weggenomen werd en 
het reliëf berekend werd op basis van de ultraviolette 
informatie. De profielberekeningen geven de diepte 
van de krassen weer: de graveur ging met een metalen 
pen over de lijnen van de tekening om die zo over te 
zetten op een koperplaat. Dit voorbeeld toont hoe de 
dome details blootlegt die het blote oog nooit kan 
waarnemen.

Vanaf 15 oktober 2019 tot 16 februari 2020 kan u in KBR 
(de voormalige Koninklijke Bibliotheek van België) de 
in Brussel bewaarde originele tekeningen van Brue-
gel bewonderen, en de prenten die er in de loop van 
de eeuwen van gedrukt werden. De app van de ten-
toonstelling – onder meer gebaseerd op het Leuvens 
onderzoek – brengt de verschillende fases van het 
kunstwerk in beeld en laat u verrassende figuren en 
details ontdekken.

Official KU Leuven 
Collection
University Shop
Naamsestraat 22, 3000 Leuven
www.kuleuven.be/shop

Onder: 

Een opvallende figuur op de tekening is het mannetje met 
de mijter, met de armen vastgebonden gezeten op een 
fantasiemonster. Deze figuur wordt meestal beschouwd 
als een overspelige die zijn bestraffing tegemoet gaat, met 
zijn vonnis op zijn hoofddeksel gespeld. Zijn mijter is in 
de gedrukte prenten vervangen door een hoed; kritiek op 
kerkelijke gezagsdragers kon problemen opleveren. 
Uit één van de opnames die de dome maakte met 
doorschijnend licht blijkt dat het watermerk van het papier 
zich naast het mannetje met de mijter bevindt.

De originele ontwerptekening 
Luxuria (De wellust) van Pieter 
Bruegel de Oude, uit de reeks 

De zeven hoofdzonden, één 
van de hoogtepunten uit zijn 

grafisch oeuvre.

   
www.kbr.be

  
 Campuskrant mag 
10 tickets weggeven. 
Stuur vóór 15 oktober een 
e-mail met onderwerp 
‘Tentoonstelling Bruegel’ 
en uw adresgegevens 
naar nieuws@ kuleuven.
be. De winnaars worden 
persoonlijk op de hoogte 
gebracht.

Tentoonstelling 
‘The World of Bruegel 
in Black and White’
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“ We hadden 
de mindset van 
een sekte”

DUBBELGESPREK: LEUVENSE RADIO SCORPIO 
VIERT 40STE VERJAARDAG

H

Al veertig jaar zorgt Radio Scorpio ervoor dat alternatieve stem-
men en muziekgenres een plekje krijgen in de ether. Daarnaast is de 
reclamevrije zender een kweekvijver voor talent. Bruno Wyndaele 
begon er zijn mediacarrière en Karen Haesendonckx zoekt er van-
daag haar weg. 

TEKST: Barbara De Munnynck | FOTO: Rob Stevens

ij bouwde een indrukwek-
kende carrière uit als scherm-
gezicht (De Laatste Show) en 

tv-maker (Eeuwige Roem), zij moet haar mas-
ter in de communicatiewetenschappen nog 
halen. Hij bleef negen jaar bij Radio Scorpio 
plakken, zij is amper dertien maanden bij de 
zender. Voor hem was presenteren op 106 FM 
“een jongensdroom”, voor haar is het “iets wat 
een vriend mij wel zag doen.” Aan de voor-
avond van Radio Scorpio’s 40ste verjaardag 
ontmoeten alumnus en oud-Scorpioot Bruno 
Wyndaele (53) en huidige Cultafacts-stem 
Karen Haesendonckx (23) elkaar in een zon-
nig kantoor op de eerste verdieping van pro-
ductiehuis De Filistijnen. Ze zijn het roerend 
eens: “Radio is een heerlijk medium en je 
bent nergens zo vrij als op Scorpio.”

Hagedis
Er is een expo in de maak over de woelige 
geschiedenis van de Leuvense radiozender: 
persberichten, posters en audiofragmen-
ten komen uit de oude doos en men sprok-
kelt herinneringen bij illustere Scorpioten.  
Haesendonckx: “Voor één verhaal zijn we te 
laat. Twee maanden geleden overleed Ugo 
De Clerck, de muzikant die in 1979 Scorpio 
oprichtte – hij was toen al in de dertig. De 
zender heeft altijd breed gekeken en is er voor 
alle Leuvenaars, ook al is ruim de helft van 
onze medewerkers student.” 

Wie in de annalen van Radio Scorpio 
duikt, stuit al snel op de naam Bruno Wyn-
daele. Hij presenteerde van 1983 tot 1992 di-

verse programma’s, van een nachtelijke show 
met muziek en telefoontjes, via programma’s 
over film of garagerock, tot het aaneenpraten 
van verzoekplaatjes in de ochtend. Wyndae-
le: “Ik ben geen verzamelaar. Ik heb geen en-
kele opname uit die tijd.” Haesendonckx: “In 
ons beeldarchief zien we je anders wel bezig 
in de studio. In een bijzonder kleurrijk hemd 
(lacht).” Karen vist een promo-T-shirt uit 
Bruno’s periode uit haar rugzak. Wyndaele: 
“Die print herinner ik me! Waarom zet je ook 
een hagedis op een T-shirt van Radio Scor-
pio? Omdat iemands creatieve goesting het 
zo dicteerde. Alles kon en mocht – dat is toch 
fantastisch?”

Anarchistisch
Vrijheid blijft het sleutelwoord bij Scorpio. 
Haesendonckx: “Bij ons hoor je wat elders 
niet kan. Wie een idee heeft voor een pro-
gramma, hoe niche ook, maakt een proefuit-
zending van een uur. Je krijgt dan feedback: 
gebruik je de micro’s correct, ga je vlot om 
met je schuiven zodat er geen lange stiltes val-
len? Als het technisch goed zit, kan inhoude-
lijk bijna alles.” 

Bij een bestaand programma aansluiten is 
zelfs nog eenvoudiger. Haesendonckx: “Toen 
ik een dik jaar geleden een mailtje stuurde 
naar Scorpio, verwees men mij door naar 
Cultafacts. Dat is op weekdagen ons vaste 
info-programma. Ik werd er eerst medewer-
ker, toen dagredacteur en nu ben ik één van 
de drie hoofdredactrices.” Wyndaele lacht: 
“Drie hoofdredactrices? Zoveel structuur 

Times Higher Education (THE) 
heeft zijn jaarlijkse ‘World Univer-
sity Rankings’ gepubliceerd. De KU 
Leuven stijgt drie plaatsen en staat 
daarmee op de 45ste plek. De uni-
versiteit bestendigt daarmee haar 
plaats in de top 50 van universiteiten 
wereldwijd.

De KU Leuven is ook dit jaar de eni-
ge Belgische universiteit in de top 100. 
Ze gaat bovendien alle Nederlandse 
universiteiten vooraf en is zevende 
van alle universiteiten op het Europe-
se vasteland.

THE berekent de eindscore op ba-
sis van verschillende parameters. De 
voornaamste onderwerpen zijn on-
derwijs, onderzoek en citaties, met 
elk een aandeel van 30 procent. Ver-
der berust 7,5% van het eindcijfer op de 
waardering van de internationale aan-
wezigheid, en 2,5% betreft inkomsten 
uit de bedrijfswereld.

Vooral wat Research betreft staat de 
KU Leuven sterk: ze bekleedt voor dat 
onderwerp de 40ste plaats wereldwijd. 
Dat is mede te danken aan een stijging 
in de parameter Research Reputation. 
Ook voor Teaching gaat de universiteit 
enkele plaatsen omhoog. Ze behoudt 
tot slot een uitstekend resultaat voor 
Industry Income.

“Ik ben bijzonder verheugd dat we 
gestegen zijn in de top van de ranglijst. 

Voor de Vlaamse regio is deze aanwe-
zigheid van erg groot belang. De fac-
toren die bijdragen aan de hoge posi-
tie trekken internationale partners en 
talenten aan. Zo vergroten ze ook de 
slagkracht in onderzoek en ontwikke-
ling van de hele regio”, zegt rector Luc 
Sels. “Een stijging binnen de top 50 is 
niet vanzelfsprekend. We realiseren 
de vooruitgang immers in een perio-
de waarin de Aziatische universiteiten 
een snelle opmars kennen. De leiden-
de universiteiten in bijvoorbeeld Chi-
na, Zuid-Korea of Singapore werken 
de laatste jaren met fors meer midde-
len. Zelf investeren we volop in meer 
internationale samenwerking en een 
veel bredere inzet van de kracht van 
de KU Leuven, vooral in Azië. Deze 
strategie werpt duidelijk haar vruch-
ten af.”

KU Leuven 
stijgt drie plaatsen 
in de top 50 van de 
World University Rankings

1. University of Oxford (VK)
2. California Institute of Technology (VS)
3. University of Cambridge (VK)
4. Stanford University (VS) 
5. Massachusetts Institute of Technology 

(VS)
6. Princeton University (VS) 
7. Harvard University (VS) 
8. Yale University (VS) 
9. University of Chicago (VS)
10. Imperial College London

De top 10:

Met de oprichting van een nieuw 
alumni chapter in Peking breidt de 
KU Leuven haar internationale wer-
king verder uit. 

In 2013 zette de KU Leuven al voet aan 
de grond in China met de oprichting 
van de eerste internationale alum-
ni-afdeling in Shanghai. Daar komt nu 
een alumni chapter in Peking bij. Veel 
KU Leuven-alumni wonen en werken 
in de stad. Eén van hen is Zhang Lin, 

die zijn doctoraat behaalde aan de 
Faculteit Ingenieurswetenschappen. 
Hij zal de stuurgroep van het nieuwe 
alumni chapter voorzitten, een team 
van enthousiaste vrijwilligers uit ver-
schillende faculteiten.

 De universiteit telt nu dertien alum-
ni chapters in twaalf landen: Brazilië, 
China, Duitsland, Ethiopië, India, In-
donesië, Japan, Nederland, Thailand, 
de Verenigde Staten, het Verenigd Ko-
ninkrijk en Vietnam. 

Tweede ‘alumni chapter’ 
in China
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“ We hadden 
de mindset van 
een sekte”

Bruno Wyndaele:

We hadden altijd 
schulden en problemen. 
De dag dat we een cd-
speler moesten kopen, 
was een ramp! Die sfeer 
van ‘einde verhaal’ hield 
het spannend.

Karen Haesendonckx:

Ook vandaag blijft 
het knokken. Onze 
grootste concurrenten 
zijn Spotify en online 
streamingdiensten. We 
moeten ons aanpassen 
om relevant te blijven.

hebben we in mijn tijd nooit gehad. Wij 
waren anarchistisch, maar konden wel 
fel discussiëren over nieuwe program-
ma’s. De vraag was altijd: ‘Past het bij 
ons?’, niet: ‘Zal er iemand luisteren?’ 
Wij hadden de mindset van een sekte. 
Wij hadden gelijk, sowieso, en iedereen 
met verstand zou wel in onze richting 
meegaan.” 

Voor Wyndaele was Radio Scorpio 
letterlijk het summum. “Ik luisterde als 
veertienjarige op mijn kamertje naar 
Scorpio – dat was aantrekkelijk en punk. 
Toen ik geschiedenis kwam studeren in 
Leuven, meldde ik me meteen aan. Ik 
had geen reden om te denken dat ik ra-
dio kon maken, maar ik voelde een ster-
ke drang. Dat vind ik nog steeds de juiste 
drijfveer. Ik heb mensen die Scorpio ge-
bruikten als opstapje om later elders aan 
de bak te kunnen altijd verfoeid.” 

“Ik was geen type dat er als reporter 
op uit wou (denkt even na), al heb ik ooit 
Arno geïnterviewd na een concert in de 
Manhattan en ben ik ook nog met de 
fiets langs stembureaus gereden om ver-

kiezingsuitslagen te verzamelen … Maar 
ik voelde me altijd het meest op mijn ge-
mak in de studio, achter de microfoon, 
in gesprek met mensen die iets te zeg-
gen hadden. Dat was mijn droom. De 
rest van mijn carrière zijn bisnummers.” 

Zendvergunning
Ook na zijn afstuderen bleef Wyndaele 
Scorpio trouw: “De grote radio’s ronsel-
den medewerkers bij Reflex in Meche-
len, Centraal in Antwerpen en bij ons. 
Maar waarom zou ik naar een humor-
loze, monotone zender gaan, als ik zat 
waar ik wilde zitten? Ik bleef bij Scorpio 
en werkte daarnaast halftijds bij een vzw. 
Pas in 1991 overhaalde Terry Verbiest me 
voor Het Vrije Westen op Radio 1. Een 
jaar later verhuisde ik naar Brussel en 
dat betekende mijn einde bij Scorpio.” 

De zender leefde verder en trok ander 
talent aan, onder wie huidig MNM-pre-
sentator Tom De Cock, Ketnet-wrapster 
Kristien Maes en acteur Adriaan Van 
den Hoof. Alleen de zendvergunning, 
vanaf de beginjaren onzeker, bleef hei-

kel: tussen 2000 en 2002 verloor Scor-
pio zijn frequentie. Wyndaele: “Al in de 
jaren 80 werd de laatste dag van Radio 
Scorpio aangekondigd. We hadden al-
tijd schulden en problemen. De dag dat 
we een cd-speler moesten kopen, was 
een ramp! Die sfeer van ‘einde verhaal’ 
hield het spannend. Ik heb Louis Tob-
back, toen minister van Binnenland-
se Zaken, ooit gevraagd een steunbrief 
voor ons te schrijven. Wij vochten met 
petities, betogingen en kabaal. En bij 
geldnood organiseerden we fuiven of 
verkochten steunkaarten.” 

Haesendonckx: “Zelfs vandaag blijft 
het knokken. We proberen ons luister-
bereik te vergroten: we bemannen een 
standje tijdens het Studentenwelkom en 
de 24-urenloop, en we zitten nu ook op 
Instagram. Onze grootste concurrenten 
zijn Spotify en online streamingdien-
sten. We moeten ons aanpassen om rele-
vant te blijven.” Wyndaele: “Vooral niet 
opgeven: blijf vechten en je amuseren. 
Radio is het mooiste medium voor cre-
atieve geesten.” 

 

Expo ‘Scorpio: 40 
jaar radio in beeld’, 
tot 22 november 
in de inkomhal 
van Cinema 
ZED-Vesalius. 
Opening met 
panelgesprek (o.a. 
Bruno Wyndaele) 
en receptie op 
vrijdag 18 oktober, 
20u. Vrije toegang, 
maar de plaatsen 
zijn beperkt: graag  
aanmelden via 
expo@
radioscorpio.be 
 
Radio Scorpio is 
te beluisteren op 
106FM in groot 
Leuven of op 
radioscorpio.be.

OKOL
de Leuvense studentenkoepel

EMPOWERED BY

LEER ER JE STUDENTENSTAD EN 
MEDE STUDENTEN BETER KENNEN!

LINE-UP : 18U00 MISS ANGEL  
19U20 THECOLORGREY  21U00 STIKSTOF

IN BETWEEN SETS: BLACK MAMBA

www.studentenwelkom.be

GRATIS 
TOEGANG!

#StuWel

STUDENTENWELKOM LEUVEN
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Zoek het in de kleine dingen: u kijkt naar 
een organoïde, zeg maar een 3D-struc-
tuur van menselijke celletjes in een 
kweekschaaltje. Wetenschappers gebrui-
ken organoïdes om op een realistische 
manier menselijk weefsel na te bootsen 
en zo ziektes beter te doorgronden.

In dit geval gaat het om de cellen 
van het endometrium – het baarmoe-
derslijmvlies – van een vrouw met endo-
metriumkanker. “We vertrekken van een 
biopsie van het weefsel en met die cellen 
kunnen we verder 3D-mini-orgaantjes 
kweken in een schaaltje”, vertelt profes-
sor Hugo Vankelecom van het Departe-
ment Ontwikkeling en Regeneratie.

Het resultaat is een organoïde waar-
mee de onderzoekers bijvoorbeeld kun-
nen nagaan hoe het baarmoederslijm-
vlies reageert op hormonen. “We 
kunnen ook testen of de organoïde ge-
voelig is voor bepaalde geneesmiddelen. 
Dat bleek hier het geval te zijn. We moe-
ten nu verder onderzoeken hoe we dat 

kunnen vertalen naar een behandeling 
op maat van de patiënte.” De methode 
bewijst ook haar nut bij andere aandoe-
ningen dan alleen kanker, zoals endome-
triose, waarbij cellen van het slijmvlies 
buiten de baarmoederholte groeien.

We zien hier een fragment van een 
3D-beeld van de organoïde, dat opge-
bouwd wordt uit opeenvolgende mi-
croscopische 2D-scans – telkens op een 
verschillende diepte van de organoïde. 
De kleuren geven de diepte van een scan 
weer: dat gaat van blauw aan de opper-
vlakte tot rood op een diepte van 200 
micrometer – 200 duizendsten van een 
millimeter. “Zo krijgen we een beeld van 
de grootte en structuur van de organo-
ide. Deze heeft een doorsnede van mi-
nimum 200 micrometer.”         Ilse Frederickx

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

Valentijnskrokantje? 
Regenboog van badzout?

e laatste jaren zijn er 
steeds meer aanwijzin-
gen dat er een link bestaat 

tussen onze mentale gezondheid en het 
microbioom – de verzameling van mi-
cro-organismen in onze maag en dar-
men. Binnen dit nieuwe onderzoek, een 
samenwerking tussen Jeroen Raes van 
het Laboratorium Moleculaire Bacteri-
ologie en Ronny Bruffaerts van het Uni-
versitair Psychiatrisch Centrum, worden 
vrijwilligers vier jaar lang opgevolgd om 
dit verband nader te bestuderen.

De studenten zullen jaarlijks een 
stoelgang- en speekselstaal inleveren, 
een medisch onderzoek ondergaan en 
een aantal vragenlijsten invullen die 
peilen naar hun mentale gezondheid. 
De medische testen worden gebruikt 
om een verband te leggen tussen de 
darmflora van de studenten en hun 
levensstijl, gezondheid en hormona-
le status. Ook wordt bekeken of er een 

link is met bepaalde genen en geneti-
sche ziektes.

“Ons uiteindelijke doel is om te con-
troleren of we op basis van darmbacte-
riën kunnen voorspellen wie gevoelig is 
voor mentale problemen, zoals depres-
sie”, zegt Jeroen Raes. Het onderzoeks-
team kan bovendien gebruikmaken van 
de jarenlange ervaring die Ronny Bruf-
faerts heeft met het in kaart brengen van 
de emotionele gezondheid van Leuven-
se studenten. “Dit onderzoek is het ge-
volg van een bijzondere samenwerking 
tussen onze twee vakgebieden: de mi-
crobiologie en de psychiatrische epi-
demiologie”, legt Bruffaerts uit. “Deze 
combinatie zal ongetwijfeld voor heel 
wat nieuwe inzichten zorgen.” 

   Geïnteresseerde eerstejaarsstudenten 
kunnen zich aanmelden via  
bit.ly/studentmicrobiome

KU Leuven start 
onderzoek naar link 
tussen darmflora en 
mentale gezondheid 
bij studenten

Eerstejaarsstudenten van de KU Leuven kunnen vanaf 
30 september deelnemen aan het Student Microbiome Pro-
ject, een pioniersstudie naar het verband tussen darmflora 
en mentale gezondheid. De studenten worden gedurende 
hun hele opleiding opgevolgd. Het is de eerste keer dat een 
dergelijk langdurig onderzoek wordt uitgevoerd bij deze 
doelgroep. Elisa Nelissen

D
‘ Beeldje bij beeldje’ 
van Leuven naar Rome 
Kankeronderzoeker Johan Swinnen, 
die twee jaar geleden de 2.400 kilome-
ter naar Compostela liep, heeft nu ook 
zijn nieuwe looptocht tot een goed ein-
de gebracht.

Op 29 augustus begon Johan Swinnen aan 
zijn nieuwe looptocht. Hij kondigde zijn 
tocht niet vooraf aan: kanker kondigt zich 
meestal ook niet aan, was de achterliggen-
de gedachte. Op 22 september bereikte 
hij het Sint-Pietersplein in Rome, na een 
looptocht van 25 dagen waarin hij elke 
dag gemiddeld twee marathons liep en in 
totaal bijna 2.000 kilometer overbrugde. 

‘Beeldje bij beeldje’ was de naam van 
het project, waarin de verbondenheid met 
kankerpatiënten centraal stond. Tegen-
over elke kilometer stond een klein beeld-
je, en elk beeldje droeg een persoonlijke 
boodschap: voor een patiënt, een dierba-
re, een zorgverlener … “Nu overheerst 
een groot gevoel van dankbaarheid voor 

zoveel betrokkenheid”, zei Johan Swinnen 
bij aankomst in Rome. “Elke kilometer 
heb ik mogen lopen voor iemand in het 
bijzonder, ‘beeldje bij beeldje’. Daardoor 
heb ik voor heel wat mensen iets kunnen 
betekenen.”

Bijna 2000 beeldjes staan samen in een 
etalage op de Bondgenotenlaan in Leuven 
en vormen zo één groot symbool van ver-
bondenheid. Zeven beeldjes reisden mee 
naar Rome. Bij zijn terugkeer in Leuven 
zet Johan Swinnen die beeldjes bij de an-
dere neer. Nadien worden ze bezorgd aan 
de mensen voor wie de boodschap be-
stemd is. 

De opbrengst van de tocht gaat naar het 
Leuvens kankerinstituut (LKI), Kom op 
tegen Kanker en Stichting tegen Kanker, 
en steunt projecten die het kankeronder-
zoek of de levenskwaliteit van patiënten 
bevorderen. 

   www.beeldjebijbeeldje.be

Johan Swinnen 
bij zijn aan-

komst op het 
Sint-Pieters-

plein  in Rome, 
geflankeerd 

door zijn zoon 
Pieter en zijn 

vrouw Annemie.
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Stamboom 
De opleidingen industrieel ingenieur die de 
KU Leuven aanbiedt op Campus Aalst en Tech-
nologiecampus Gent maakten tot de integra-
tie in 2013 deel uit van Katholieke Hogeschool 
(KAHO) Sint-Lieven, die in 2014 met de HUB 
fuseerde tot Odisee. KU Leuven en Odisee delen 
het campusgebouw in Aalst.

Studenten Ruben 
De Saeger en 

Evelyn De Smet 
en opleidings

verantwoordelijke 
Johan Van den 

Bossche. 
Ruben: “Op een 

kleine campus 
voel je je meer 

betrokken. Tijdens 
de opendeurdag 

heb ik hier bij
voorbeeld mensen 

rondgeleid.”

“ Het nadeel van een 
kleine campus? 
Het valt meer op 
als je op je smartphone kijkt”

trokken bent. Tijdens de opendeurdag 
heb ik hier mensen rondgeleid. Ik doe 
dat graag, je leert de campus dan op 
een andere manier kennen.”

Wijn distilleren
Campus Aalst deelt het gebouw met 
hogeschool Odisee, die hier ruim 
1.500 studenten heeft. In de gedeelde 
labs steken de industrieel ingenieurs 
in spe de handen uit de mouwen. Van 
den Bossche: “Zo meten we het ver-
schil in lichtrendement tussen een 
gloeilamp en een ledlamp. In de labo’s 
chemie bepalen we het vetgehalte van 
voedingswaren en distilleren we zelfs 

wijn. Voor bouwkunde becijferen we 
het energieverlies van woningen en 
tijdens de labo’s elektromechanica 
bouwen we een wagen.”

Toekomstig ingenieurs blijken ook 
erg gegeerd door de Aalsterse car-
navalsgroepen. “Een handige Harry 
is daar altijd welkom”, lacht Van den 
Bossche. “Ik kan me vergissen, maar 
ik heb het gevoel dat carnaval meer en 
meer leeft bij jongeren. Veel van onze 
studenten sleutelen mee aan de praal-
wagens. Op de andere campussen 
wordt er op maandag en dinsdag voor 
carnaval lesgegeven, hier niet. Eerlijk: 
ik denk niet dat er veel mensen zou-
den opdagen!”

Toffe bende
Nog één semester, en dan trekken 
Evelyn en Ruben naar een andere 
campus van de KU Leuven. Of ze met 
een klein hartje naar Leuven of Gent 
gaan, willen we nog weten. Evelyn 
ziet het alvast helemaal zitten. “Ik kijk 
er wel naar uit. Nu hebben we alge-
mene vakken, binnenkort wordt het 
allemaal wat specifieker. Ik wil ook 
weleens weten hoe het is om in een 
grote aula te zitten.” Ruben haalt de 
schouders op. “Ik heb er eigenlijk nog 
niet bij stilgestaan. Ik hoop alleen dat 
de groep van Aalst bij elkaar blijft: we 
zijn een toffe bende.” 

AFSTAND TUSSEN DOCENT EN STUDENT IS KLEIN IN AALST

“O

Net voor de start van het academiejaar zwabbert een ijve-
rige poetsvrouw de inkomhal van Campus Aalst helemaal 
spic & span. Deze campus is met haar zestigtal studenten de 
kleinste van de KU Leuven. Kandidaat-industrieel ingenieurs 
kunnen hier de eerste drie semesters volgen. Klein is fijn, daar 
zijn de Aalsterse studenten en docenten het roerend over eens.

TEKST: Dirk Blijweert | FOTO: Geert Vanden Wijngaert

nze kleinschaligheid is 
een belangrijke troef ”, 
zo steekt Johan Van den 

Bossche meteen van wal. Hij is oplei-
dingsverantwoordelijke van Campus 
Aalst en doceert er statistiek, fysica 
en vloeistofmechanica. “De afstand 
tussen student en docent is hier – 
letterlijk en figuurlijk – niet groot. 
Studenten durven in een klein lokaal 
makkelijker vragen te stellen dan in 
een bomvolle aula. Ook als prof pro-
fiteer je van die kleinschaligheid: wij 
kunnen onze studenten beter bege-
leiden. Aalst is natuurlijk geen eiland, 
er is veel interactie met de andere 
campussen van de KU Leuven. En 
hier gelden uiteraard ook dezelfde 
kwaliteitseisen.”

Evelyn De Smet en Ruben De 
Saeger hebben er allebei het eerste 

jaar van hun opleiding op zitten en 
genieten van hun laatste vakantie-
dagen. Beiden zijn dol op hun kleine 
campus, zo blijkt. “Het leuke is dat je 
iedereen kent en dat je een goed con-
tact hebt met de proffen. En we hoeven 
nauwelijks afstanden af te leggen: ook 
een voordeel”, zegt Evelyn. “Het nadeel 
van een kleine campus? Dat het meer 
opvalt als je tijdens de les op je smart-
phone kijkt!” 

Ook Ruben toont zich enthousi-
ast. “Het is een mooie campus, in het 
groen gelegen en vlot bereikbaar met 
de fiets. Je staat heel dicht bij de docen-
ten, ze kennen je bij naam. Als je vlug 
klaar bent met een oefening, krijg je 
meteen feedback. In een grote aula zit 
je dan waarschijnlijk met je vingers te 
draaien. Aalst is een campus op men-
senmaat. Het leuke is dat je meer be-

Opleiding
De Campus Aalst biedt de eerste drie se-
mesters van de opleiding tot industrieel 
ingenieur aan. Nadien volgen studenten 
een afstudeerrichting op Technologie-
campus Gent of een andere campus van 
de faculteit.

   iiw.kuleuven.be/aalst

Johan Van den Bossche:

Een handige Harry 
is altijd welkom bij 
de carnavalsgroepen. 
Veel van onze 
studenten sleutelen 
mee aan de 
praalwagens.

CAMPUS
AALST 60

studenten*

51
jongens

9
meisjes

* cijfers van vorig academiejaar
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LEVEN
na 

LEUVEN 

ergis u niet: de goed van de 
tongriem gesneden Leo Van 
Broeck (61) was ooit een zeer 

timide jongen. “Vooral in het middelbaar 
dan”, zegt hij in zijn kantoor in Brussel. 
“Eenmaal aan de universiteit raakte ik snel 
van mijn verlegenheid af. In Leuven volg-
de ik danslessen rock-‘n-roll en ik werd dj 
en jaarverantwoordelijke. De zware studie 
gunde me nochtans weinig vrije tijd.”

“De richting ingenieur-architect had 
eind jaren 70 een recordaantal college- en 
practica-uren: 46 per week. Zelfs op za-
terdag was er les tot twee uur. Ontwerpen 
tekenen en maquettes bouwen deden we 
dan maar ’s nachts. In de Latijn-wiskun-
de bij de jezuïeten had ik geleerd om hard 
te werken, maar veel van mijn jaargenoten 
gingen eronderdoor. Anders dan vandaag 
kregen wij quasi dezelfde wiskunde en fy-
sica als de gewone burgerlijk ingenieurs en 
moesten we dingen blokken die we daarna 
soms nauwelijks nodig hadden.”

Staal- en betonberekeningen kwamen 
wel van pas. Van Broeck voerde ze in het 

begin van zijn carrière uit voor andere ar-
chitecten. “Zo kon ik overleven, maar ik 
deed het ook graag. Cijfers zijn mijn ding, 
net als kunst en tekenen. Die combinatie 
leidde tot mijn studiekeuze, maar eigen-
lijk weet ik nog altijd niet wat mijn idea-
le roeping was geweest. Ik wilde ook chi-
rurg, romaans filoloog en gitarist worden. 
Sinds kort volg ik opnieuw gitaarles, privé, 
heel plezant.”

 
Stropers worden boswachters
In zijn keuze voor architectuur voelde hij 
zich gesteund door zijn moeder, tante en 
grootmoeder, zegt hij. Zijn kinderjaren 
bracht hij afwisselend bij één van hen 
door, want in zijn familie – een geslacht 
van Antwerpse wildhandelaars – was de 
sfeer soms turbulent, vooral door erfenis-
ruzies. Op zijn twaalfde stierf zijn vader, 
waarna zijn moeder depressies kreeg en 
opgenomen werd. “Dat tekent je natuur-
lijk, maar ik had er nooit last van tijdens 
mijn studies, integendeel, die gingen 
heel goed.”

Het leven leerde Leo Van Broeck dat niets voor altijd is, maar als bouw-
meester onderstreept hij de eeuwigheidswaarde van onze planeet. “Die 
zal blijven bestaan, maar dat geldt niet voor de natuur. Die gaat dood 
omdat wij mensen ze blijven verzieken en volbouwen.” Hij laat zich in 
zijn strijd niet tegenhouden door kritiek en wil nu zelfs zijn diensten 
aanbieden aan de Verenigde Naties.

TEKST: Katrien Steyaert | FOTO’S: Rob Stevens

V

LEO VAN BROECK, INGENIEUR-ARCHITECT EN VLAAMS BOUWMEESTER

“ Mijn mond houden 
zou misdadig zijn”

“Dankzij proffen als André Loeckx 
kwam ik snel tot het besef dat design een 
luxeprobleem is. Als massa’s mensen slecht 
wonen of geen toegang hebben tot proper 
water, dan heeft de vraag of je Vlaamse 
villa wel modern genoeg oogt weinig ur-
gentie. De KU Leuven was gelukkig altijd 
allergisch voor plat formalisme en bood 
een zeer goed onderbouwde architectuur-
opleiding.”

“Ik vond het des te pijnlijker als colle-
ga’s, eenmaal afgestudeerd, bezweken voor 
het geld en hun handtekening zetten on-
der sleutel-op-de-deur-villa’s van slechte 
kwaliteit. Stel u voor dat chirurgen zouden 
zeggen: ‘Het klopt, 80 procent van mijn 
patiënten komt kreupel uit mijn operaties, 
maar het mag volgens de regelgeving.’ Vol-
gens de regels van een dienst Stedenbouw 
in ons geval. Het wrong bij mij steeds meer 
dat we slecht én overal bouwden.” 

“De bezorgdheid om omgeving en na-
tuur had ik al van op het college, waar pater 
Versteylen werkte. Hij had net Agalev op-
gericht en ik was lid van de jongerenvleu-
gel, de Groene Fietsers, die protesttochten 
organiseerden tegen sluikstorten en ver-
vuiling. Het kwam toen vaker voor dat de 
industrie stookolie en zwaar chemisch af-
val in beken loosde.”

“Later, in mijn vak, ging ik beseffen: 
wordt er ergens een stuk natuur omge-
vormd naar mensenruimte, dan is daar al-
tijd een ruimtelijk planner bij betrokken. 
Wij architecten zijn de tanden waarmee 
de mens ruimte eet, en in die zin is onze 
sector belangrijker dan men denkt. Ik wil-
de een ommekeer, wetend dat de groot-
ste stropers de beste boswachters kunnen 
worden. Als onze sector stopt met het te 
verprutsen, hebben wij dé sleutel in han-
den van een duurzame toekomst. Want 
onze versnipperde ruimtelijke ordening 
ligt bijvoorbeeld aan de basis van onze 
files – België heeft het wereldrecord aan 
file-uren per werknemer, met alle gevol-
gen voor onze gezondheid, productiviteit 
en economie van dien.”

 
Paniek is nodig
“Sinds ik in 1995 les begon te geven aan 
de KU Leuven druk ik mijn studenten die 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
op het hart. Hun eerste vraag moet nooit 
zijn: ‘Is mijn ontwerp mooi’, maar ‘Is het 
goed? Wat staat er hier op het spel?’ Strak-
ke, witte muren zijn misschien esthetisch, 
maar zullen een buurt niet levendiger 
of veiliger maken. Ik zeg hen dus altijd: 
‘Don’t love your darlings. Ontwerpen is 
permanente zelfkritiek.’”

In 2007 richtte hij samen met Oana 
Bogdan het bureau BOGDAN & VAN 
BROECK op. Vandaag werkt hij er 20 pro-

cent van zijn tijd, de andere 80 is hij bouw-
meester. In beide rollen verandert hij ge-
regeld van gedacht, zegt hij. “De mensen 
met wie ik werk kunnen soms niet volgen, 
maar als iemand met een betere diagnose 
komt, zal ik de therapie aanpassen. Verder 
probeer ik mijn team vertrouwen te geven 
en zoveel mogelijk te delegeren. Als trainer 
moet je weten dat je spelers beter voetbal-
len dan jijzelf.”

Hij houdt zo van de interactie dat hij 
na zijn bouwmeesterschap, dat stopt in 
juni 2020, opnieuw wil lesgeven en weer 
nauwer betrokken wil zijn bij zijn bureau. 
Hij spreekt met trots over projecten als de 
woontoren The Cosmopolitan – “recyclage 
van een leegstaande stadskanker” – en het 
gemeenschapscentrum Truss, “een boks-
club, crèche en sporthal middenin Molen-
beek, onze bijdrage aan deradicalisering. 
Die impact miste ik vaak in mijn beginda-
gen. Als architect mocht je toen vaak niet 
meer doen dan de openingen aanbrengen 
in een doos, die verder bepaald was door 
stedenbouwkundige regels, door juridi-
sering en angst voor verandering. Terwijl 
die doos eigenlijk beter niet eens was ge-
bouwd op die plek!”

Hij komt alsmaar meer onder stoom. 
Onze vragen hoort hij nauwelijks nog. Dit 
is duidelijk zijn levensmissie. “Nooit eer-
der voelde ik me zo dicht bij de essentie 
van waar het in de wereld fundamenteel 
fout loopt. Het grootste misverstand daar-
bij is dat alles enkel draait om klimaatop-
warming. Ik ben geen ontkenner, zeker 
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sleutel in handen 
van een duurzame 

toekomst.
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niet, maar het is maar een van de ge-
vaarlijke symptomen van een onder-
liggend planetair probleem, namelijk 
de expansiedrift van de mens. We ver-
stikken de natuur. We vissen de zeeën 
leeg en doden niet alleen de koralen, 
maar ook het fytoplankton, dat noch-
tans driekwart van onze zuurstof pro-
duceert. We pompen de lucht vol me-
thaan, CO2 en fijnstof, en bezetten en 
ontbossen de grond. Het griezeligste 
cijfer in dat verband is dat van het to-
taalgewicht van alle wezens met een 
skelet: onze veestapel neemt 65 procent 
daarvan in, de mensheid 32 procent en 
de gewervelde dieren in de natuur nog 
slechts 3 procent.”

“De massale extinctie van diersoor-
ten die nu al aan de gang is, gebeurt 
niet door de opwarming, maar om-
dat ze geen biotoop meer hebben. De 
opwarming kun je in 200 jaar afrem-
men of omkeren, maar eer een nieuwe 
soort zijn plaats in het evenwicht vindt, 
ben je 20.000 jaar verder. Paniek is dus 
absoluut nodig. De planeet zelf is een 
steen, daar zal het altijd goed mee gaan, 
maar dat geldt niet voor de drie lagen 
van de jas rond die steen – grond, wa-
ter, lucht. Die natuur is de bron van alle 
leven, onze schepper eigenlijk, maar 
wij blijven ze exploiteren als een super-
markt die moet opbrengen. Wanneer 
gaan we eindelijk ons recht op grond in 
vraag stellen en onze plaats kennen?”

 
Salariswoningen
“Mensen protesteren dat het milieuver-
haal alsmaar complexer wordt, maar 
het wordt net eenvoudiger: stop met 
die drie lagen van de jas stuk te maken 
en we kunnen weer leven in het para-
dijs. Daar ben ik echt van overtuigd.”

Vanuit die overtuiging prijst hij de 
KU Leuven, dat geen vak ‘Klimaatver-
andering’ aanbiedt zoals andere uni-
versiteiten, maar plannen heeft voor 
een ruimer vak over de grote uitda-
gingen op het vlak van duurzaam-
heid. “Dat moet ook de ongebreideld 
groeiende economie en wereldhandel 
in vraag stellen – waarom voert Span-
je tomaten uit naar Nederland en ge-
beurt tegelijk het omgekeerde? – en 
verduidelijken waarom de demografi-
sche groei niet kan blijven duren. Die 
is alleen nog sterk in gebieden waar 
goede gezondheidszorg, scholing en 
gelijkberechtiging van de vrouw ont-
breken. Je moet dus aan ontwikke-
lingssamenwerking doen als je wil dat 
de nataliteit daalt. Zelfs al zouden we 
allemaal leven zoals milieubewuste, 

weinig vlees etende en weinig koolstof 
producerende Europeanen die genoeg 
groen rond zich dulden, dan nog kan 
de wereld slechts 2,5 à 3,5 miljard men-
sen aan. Tenminste, als we élke levens-
vorm, inclusief de mens, een optima-
le hoeveelheid aan ecosysteemruimte 
willen geven.”

“Ondertussen blijf ik hier in ons 
land proberen de bevolking en poli-
tici te overtuigen van het belang van 

woonvormen die minder ten koste 
van de natuur gaan. Kies voor aange-
name dorpskernen en stadswoningen, 
voor goed openbaar vervoer, meer be-
schermde natuur, fietspaden en loka-
le landbouw. Dat is gezonder – min-
der fijnstof en files die ons burn-outs 
bezorgen – én goedkoper. Eenzame 
huizen op den buiten kosten de over-
heid tot drie keer meer aan wegen en 
andere voorzieningen. Een ruimtelijke 
krimp bespaart geld en betekent op alle 
vlakken een enorme stijging van onze 
levenskwaliteit, dan is het toch absurd 
om die af te doen als onmogelijk?”

“Er is nu veel heibel rond de salaris-
wagens, maar iedereen vergeet dat je 
het budget dat daarvoor bestaat niet 
moet afschaffen. Je moet de burger niet 
verarmen, integendeel, zet dat budget 
in voor andere mobiliteit of een salaris-
woning, dichter bij het werk. Wat een 
gemiste kans dat niemand voor de ver-
kiezingen zo’n waaier aan oplossingen 
heeft berekend en gecommuniceerd.”

Zelfs al zouden we 
allemaal leven zoals 

milieubewuste, 
weinig vlees etende 

en weinig kool-
stof producerende 

Europeanen die 
genoeg groen rond 

zich dulden, 
dan nog kan de 
wereld slechts 

2,5 à 3,5 miljard 
mensen aan.
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“Een 
universiteit 

moet toch 
méér zijn 

dan een 
plek waar 

je les volgt 
en examens 

aflegt?”
Eind jaren zeventig verruilde de Congolees Kanigula 
Mubagwa (66) Bukavu voor Leuven, gedreven door de droom 
van een academische carrière. De emeritus professor genees-
kunde keerde recent terug naar zijn thuisstad, om er als rector 
de universiteit te leiden. We spraken hem voor zijn afreizen. 
“Hier ben ik één van de vele academici, in Congo kan ik écht 
een verschil maken.” TEKST: Pieter-Jan Borgelioen | FOTO: Rob Stevens

rofessor Kanigula Mubagwa 
is met emeritaat, maar voor 
hem staat dat niet gelijk aan 

‘rusten’. Vergeet het cliché van de gepen-
sioneerde in z’n luie zetel – luchtig boek 
in de ene, glas cognac in de andere hand 
–, en vervang het door dat van het onver-
moeibare werkpaard. “Zolang mijn ge-
zondheid het toelaat, blijf ik bezig”, zegt 
hij. “Ik ben ervan overtuigd dat je veel 
sneller veroudert als je stopt met werken. 
Bovendien ben ik iemand die uitdagingen 
nodig heeft.”  

En kijk, daar dient zich al een uitdaging 
aan: Mubagwa wordt rector van de Uni-
versité Catholique de Bukavu, in Congo. 
“De universiteit is dertig jaar oud, en ik 
was er bijna van begin af aan bij betrok-
ken”, zegt hij. “Ik was sinds 1992 geregeld 
gastprofessor en sinds 2006 heb ik gehol-
pen bij de uitbouw van een artsenspe-
cialistenopleiding. Door de jaren heen 
merkte ik dat er hier en daar dingen be-
ter kunnen. Het leggen van internationa-
le contacten en smeden van samenwer-
kingsverbanden, bijvoorbeeld. Bovendien 
moet het inschrijvingsgeld naar omlaag. 
Ik wil dat de unief voor méér mensen toe-
gankelijk wordt.”  

Droomland 
Bukavu is een stad in de provincie 
Zuid-Kivu, aan de grens met Rwanda. In 
zijn reisadvies noemt Buitenlandse Zaken 
de regio ‘onveilig’. Houdt een verblijf daar 
geen risico in? “Dat advies heeft te maken 
met gebeurtenissen uit 2003, toen er een 

invasie was van rebellen, waarbij moor-
den en verkrachtingen plaatsvonden. Te-
genwoordig is het er – in vergelijking met 
elders in de provincie – veilig binnen een 
straal van tachtig kilometer. Het is jam-
mer dat Buitenlandse Zaken geen reke-
ning houdt met de huidige situatie, want 
het maakt de werking van de unief er niet 
makkelijker op.”

Het Bukavu van nu is al lang niet meer 
de stad waar hij zijn jeugd doorbracht, 
vertelt hij. “Veel is veranderd na de Rwan-
dese genocide in 1994, toen miljoenen 
vluchtelingen naar Congo trokken. Dat 
zorgde voor een destabilisatie van de re-
gio, spanningen en armoede. In mijn tie-
nerjaren was het een stad met ongeveer 
70.000 inwoners, inmiddels wonen er 
meer dan een miljoen. De infrastructuur 
– of zelfs maar de watervoorziening – is 
nog steeds niet aangepast aan die demo-
grafische explosie. Maar ik blijf hoopvol: 
de situatie kan alleen maar verbeteren.”  

Het is een uitspraak die hij misschien 
ontleent aan zijn eigen verhaal. We ke-
ren even terug naar de jaren zeventig. 
Mubagwa doorliep toen de humaniora 
in Bukavu en ging geneeskunde studeren 
aan de universiteit van Kinshasa, meer 
dan 2000 kilometer verder. Na zijn studie 
overbrugde hij nog méér kilometers. Naar 
België, waar hij begon aan een doctoraat 
in de fysiologie. 

“In Congo kon ik de opleiding niet 
krijgen waar ik naar op zoek was”, zegt hij. 
“De universiteit van Kinsasha werkte sa-
men met Leuven, en zo kwam ik te we-

P

EMERITUS WORDT RECTOR: 
KANIGULA MUBAGWA HEEFT GROTE PLANNEN VOOR 

DE UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE BUKAVU

Vertwitterd
Onlangs zei onder meer Bob Van Reeth, 
zelf ooit bouwmeester, dat Van Broeck 
zijn boekje te buiten gaat. Zijn taak is de 
architectuurkwaliteit van de gebouwde 
omgeving te bevorderen, maar dat raakt 
weleens ondergesneeuwd, klonk het. 
Van Broeck bijt meteen terug. “Archi-
tectuur is vandaag uitgegroeid tot de 
vraag hoe je de ruimtelijke aanwezig-
heid van de mens op aarde vormgeeft. 
Anders reduceer je ze tot behangpapier.”

De opmerking past helemaal bij zijn 
eigenzinnige en outspoken imago dat 
hem al vaak tegenwind opleverde. De 
Standaard schreef onlangs dat er zelfs 
bij zijn politieke medestanders stil-
aan wrevel ontstaat. “Maar ik behandel 
mensen als volwassenen die de waar-
heid aankunnen. Je kunt geen maat-
schappij runnen door burgers een rad 
voor ogen te draaien. Het gaat hier niet 
om mijn mening, maar om objectie-
ve cijfers. Die cijfers zijn ook de reden 
dat ik niet cynisch word of ermee kap. 
Hoe lang heeft het geduurd eer men het 
rookverbod in de horeca durfde invoe-
ren? En nu begrijpt niemand waarom er 
zolang mee gewacht is.”

“Het enige waar ik grijs haar van 
krijg, is de pers”, zucht hij. “Die is vol-
ledig vertwitterd en organiseert vooral 
hanengevechten. ‘We hebben mening 
A, wie kunnen we daartegenover zetten 
met mening B?’ Dat kan dan bijna een-
der wie zijn, ongeacht of hij kennis van 
zaken heeft of niet. Toen ik in mei op 
vraag van Youth For Climate samen met 
meer dan honderd wetenschappers ons 
klimaatrapport presenteerde (‘Rapport 
van het Panel voor Klimaat en Duur-
zaamheid – red.), een concrete handlei-
ding voor de politiek, is dat door jour-
nalisten en zogenaamde opiniemakers 
nauwelijks gelezen. Ze verweten me 
weer dat ik iedereen in woontorens wil 
proppen en van het platteland wil ver-
drijven, maar ik schrijf net dat ik terug 
wil naar aantrekkelijke steden én dor-
pen. Ik wil mensen tot niets verplichten. 
Je moet draagvlak creëren, anders loopt 
elke poging dood.”

“Of neem de Mobiscore. Die geeft 
aan hoe goed voorzieningen te voet of 
per fiets bereikbaar zijn vanuit een be-
paald huis of perceel. Daarmee heeft de 
overheid eindelijk een goed instrument 
in handen om de verschillende mobili-
teitsnoden in Vlaanderen te meten, en 
om de stad en het platteland elk een be-
leid op maat te geven. Maar wat is het 
enige dat Het Laatste Nieuws, dat me 
daarover interviewde, schreef? ‘Bouw-

meester wil Mobiscore gebruiken om 
fiscaal te bestraffen’. Ik had het tegen-
deel gezegd, maar in de weken erna ci-
teerden alle andere media enkel dat ene 
artikel. Geen kat heeft mij nog gebeld. 
Daar word ik triestig van. We hebben 
duiding nodig, maar dat levert geen 
vette krantenkoppen op.” Zegt iemand 
die zelf gekend staat om zijn scherpte. 
“Ben ik scherp als ik een röntgenfoto 
van de maatschappij maak en zeg waar 
het op staat? Is de brandweer scherp als 
die uitrukt om te blussen omdat het huis 
in brand staat?”

“Gelukkig zijn er nog cenakels waar 
beter geluisterd wordt, denktanks, 
Europese of globale instellingen zoals 
de Verenigde Naties. Ik overweeg ern-
stig om er aan de slag te gaan, als consul-
tant bijvoorbeeld. Met alle inzichten die 
ik intussen verzamelde zou het een mis-
daad zijn er mijn mond over te houden.”

 
Hypochonder
Hij lijkt 25 uur per dag te hebben, want 
naast al die professionele bedrijvigheid 
maakt hij nog tijd voor gitaarles, voor 
fotografie – “met een camera krijg je 
vaak cadeaus van de werkelijkheid,” – 
voor literatuur – “de Spaanse schrijver 
Carlos Ruiz Zafón blies me onlangs van 
mijn sokken” – en  voor zijn dierbaren. 
“Ik heb een vriendin en een zoon met 
wie ik graag op stap ben. Mijn zoon is 
even overtuigd als ik, net zoals veel jon-
geren trouwens. Het succes van Youth 
for Climate bewijst dat de jeugd echt 
mee is.”

Leert hij zijn zoon ook iets over de 
liefde? “Dat we niet meer in Disneyland 
leven. Toen ik jong was, moest iedereen 
lang en gelukkig leven. Toen mijn eer-
ste serieuze relatie brak, vond ik dat een 
ramp. Maar intussen ben ik gegroeid en 
weet ik dat in de liefde niets voor eeu-
wig is. Als je eraan begint, moet je wel 
hopen dat het misschien voor altijd is, 
maar je mag dat niet eisen. Sommige 
relaties duren dertig, andere twee jaar, 
maar ze kunnen even intens en eerlijk 
zijn. Of ik met mijn vriendin mijn oude 
dag zal delen, hangt ook af van factoren 
buiten ons om. Je hebt zo weinig grip 
op het leven.” 

Hij weet het beter dan ooit, sinds een 
trombose hem in 2007 bijna fataal werd. 
“Ik maak me nog altijd gemakkelijk 
zorgen om mijn gezondheid – als mijn 
kleine teen pijn doet, denk ik al dat ik 
doodga – maar ik koester tegelijk elke 
dag alsof het mijn laatste is. Als ze mor-
gen zeggen dat ik nog maar even heb, 
dan weet ik: ik heb genoeg stenen in de 
rivier verlegd om gerust te kunnen ver-
trekken.” 

vervolg van P.15
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ten dat studenten uit ontwikkelingslanden 
een doctoraatsbeurs konden krijgen, uit-
gereikt door de Interfacultaire Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking (IRO). Een 
enorme kans voor mij.” 

Migreren naar België voelde als een cul-
tuurshock. “Ik stond ervan versteld hoe 
ordelijk alles hier verloopt en 
hoe goed het land georgani-
seerd is. Alleen al de adminis-
tratie (lacht). Ik was het Con-
go van Mobutu gewend, waar 
heel wat corruptie heerste. Ik 
schrok ook van de vele oude 
mensen, en het kleine aantal 
kinderen. In Afrika zijn de 
verhoudingen omgekeerd. En 
dan is er nog de rijkdom … In 
Afrika vragen mensen zich af 
of ze vandaag zullen kunnen 
eten. Hier vragen mensen zich 
af wat ze niét zullen eten! Voor 
heel wat Afrikanen is België 
een droomland. Aanvankelijk 
vond ik het vreemd dat nie-
mand dat hier leek te beseffen.”

Echte unief 
Mubagwa doctoreerde in de 
hartfysiologie. Hij gaf drie 
jaar les in Zimbabwe, werk-
te als onderzoeker in de VS, 
en werd daarna professor in 
Leuven. Hij kwam terecht op 
de dienst Cardiale Heelkunde, 
waar hij hielp bij hartonder-
zoek. “Ik denk dat ik tijdens 

mijn carrière een bescheiden bijdrage 
heb geleverd aan een beter begrip van hoe 
het hart functioneert en hoe het – onder 
meer door ons zenuwstelsel – wordt aan-
gestuurd”, zegt hij. “En bij het lesgeven of 
afnemen van examens heb ik altijd geko-
zen voor een begripvolle, humane aanpak 

van studenten. Dat is iets wat 
ik wil meegeven aan jongere 
collega’s: stel je menselijk op.” 

Zijn band met Congo heeft 
hij altijd behouden. “Ik heb 
nooit mijn nationaliteit laten 
veranderen, en ben er gere-
geld heen blijven gaan, voor 
het werk of op familiebezoek. 
Mijn vader heeft 24 kinderen 
uit een polygaam huwelijk. 
Als je mijn hele familie, met 
partners, kinderen en klein-
kinderen zou uitnodigen, 
heb je tweehonderd plaatsen 
nodig (lacht). Ik ben tijdens 
mijn carrière ook steeds gast-
professor geweest aan tal van 
Congolese universiteiten, en 
in Zuid-Afrika. Misschien 
omdat ik me nog solidair voel 
met de mensen daar. Ik heb 
mijn eigen afkomst nooit wil-
len verloochenen.” 

Van 2010 tot 2019 was hij 
coördinator van een samen-
werkingsproject met de Uni-
versité Catholique de Buka-
vu, opgezet door VLIR-UOS. 
“We zetten onderzoek in om 

de situatie in Bukavu beter te maken, na 
de conflicten in Noord- en Zuid-Kivu. 
Het gaat om het verbeteren van de land-
bouw en de mijnexploitatie, en het aan-
pakken van een aantal medische proble-
men. Nog veel mensen worden getroffen 
door infectieziekten en het aantal men-
sen dat leidt aan hypertensie of diabetes is 
stevig toegenomen. Het project voorziet 
350.000 euro per jaar, wat naar Europese 
normen niet veel is, maar wel kan tellen 
voor een universiteit met een jaarbudget 
van vier miljoen.”

Wat wil hij als nieuwe rector verwezen-
lijken? “Ik zou het budget van de univer-
siteit verder willen verhogen. Maar mijn 
grootste droom is om een échte univer-
siteit uit te bouwen, met alles wat daarbij 
hoort voor de studenten. Momenteel heb-
ben we een grote nieuwe campus, maar er 
staan maar twee gebouwen. Er is geen stu-
dentenhuisvesting, geen sportinfrastruc-
tuur, geen verenigingsleven … Terwijl een 
universiteit toch meer moet zijn dan enkel 
een instelling waar je les volgt en examens 
aflegt? We zijn het aan onze jongeren ver-
plicht om hen een zo aangenaam mogelij-
ke studententijd te bezorgen, zodat ze zich 
zo goed mogelijk kunnen ontplooien.” 

Je t’aime... moi non plus
Mubagwa heeft langer in België gewoond 

dan in Congo. Hoe kijkt hij naar de lan-
ge, moeizame geschiedenis die de twee 
landen delen? “Ik heb de kolonieperiode 
nog meegemaakt en dan weet je dat de 
onafhankelijkheid een must was”, zegt 
hij. “In Belgisch-Congo voelde je je echt 
een tweederangsburger. Ik herinner me 
de schooloptochten van toen. Helemaal 
vooraan liepen de blanke scholieren, 
daarna volgden de Indiase kinderen – van 
handelaars die in Congo zaken deden – 
en helemaal achteraan de Congolese, op 
blote voeten …” 

“Het is natuurlijk dubbel, want ik heb 
ook veel aan België te danken. Alleen al 
mijn opleiding, zowel door de missiona-
rissen als aan de universiteit. België heeft 
later ook zijn best gedaan om fouten uit 
het verleden te corrigeren. Bij de onaf-
hankelijkheid had je vier Congolezen met 
een universitair diploma op een totaal van 
vijftien miljoen mensen. Dankzij samen-
werkingsverbanden met België konden er 
later meer Congolezen naar de universi-
teit … Ik denk dat er een haat-liefdever-
houding tussen de twee landen zal blijven 
bestaan, die nu eens naar het ene en dan 
weer naar het andere uiterste overhelt. Zo-
als in dat liedje van Serge Gainsbourg: ‘Je 
t’aime… moi non plus’.” 

Er gaan stemmen op dat België zich of-
ficieel zou moeten excuseren voor de gru-
weldaden onder Leopold II. “Daar ga ik 
me niet over uitspreken. Maar onlangs 
was er een hetze over een buste van Leo-
pold II, die weg zou moeten uit het Afri-
caMuseum in Tervuren. ‘Waarom?’, denk 
ik dan. Dat was de geschiedenis, je kan 
die niet onder tafel vegen. Mensen moe-
ten daaraan herinnerd blijven worden. 
Tegelijk moet België natuurlijk ook besef-
fen dat het een deel van zijn rijkdom en 
uitstraling aan Congo te danken heeft ... 
Het zou geen slechte zaak zijn mocht 
Congo mede-eigenaar kunnen worden 
van de kunstwerken in het AfricaMuse-
um, zonder dat je die werken terug hoeft 
te sturen …” 

“Ach, ik kijk liever naar de toekomst 
dan naar het verleden. Daarom ga ik ook 
naar Bukavu: om mee te helpen bouwen 
aan die toekomst. In België ben je als aca-
demicus één van de velen, er zijn genoeg 
competente mensen. In Congo kan je écht 
een verschil maken.” 

Kanigula Mubagwa:

In Afrika vragen 
mensen zich af of 
ze vandaag zullen 
kunnen eten. 
Hier vragen 
mensen zich 
af wat ze niét 
zullen eten!

Tijdens een 
plechtigheid op 

27 augustus droeg 
professor Paul 

Kadundu het rec-
torschap over aan 

professor Kanigula 
Mubagwa.

De 
KU Leuven 
en Congo

De KU Leuven 
heeft momenteel 
9 VLIR-UOS-projec-
ten lopen in Congo, 
samen goed voor een 
budget van ongeveer 
drie miljoen euro.

De voorbije vijf 
jaar waren er 188 
zendingen van 
KU Leuven-academi-
ci naar Congo.

Vorig academiejaar 
waren er 75 Congole-
se studenten aan de 
KU Leuven.
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“ Soms ben ik nog te weinig 
een artiest als ik spring”

KOT
OP

We hebben rendez-vous in het Sportkot, 
met Belgisch recordhouder polsstok-
springen Ben Broeders. In juni sprong 
hij als eerste landgenoot 5,76 meter, am-
per twee weken nadat hij al de WK-limiet 
(5,71m) gehaald had. Dat belooft voor dat 
WK in oktober in Doha, waar een plaats 
in de finale tot de mogelijkheden behoort. 

“Ah, jij zit bij de bron!” Clichématige do-
pinggrapjes als deze zijn schering en inslag 
wanneer Ben Broeders ergens in competi-
tie gaat. Als je topsporter bent en tegelijk 
farmaceutische wetenschappen studeert, 
moet je daar tegen kunnen.

Volgens Ben, die later liefst van al in een 
apotheek wil staan, is de combinatie van 
studeren en topsport niet te onderschat-
ten. “Toen ik aan mijn studie begon, kon 
ik onmogelijk voorspellen dat ik vandaag 
als polsstokspringer zo’n hoog niveau zou 
halen. In periodes dat mijn sportieve pres-
taties goed zijn, zijn mijn examens dat wat 
minder. Ik heb het geluk dat ik, met mijn 
statuut van halftijds topsporter, veel steun 
geniet van zowel Sport Vlaanderen als van 
de faculteit en het Universitair Sportcen-
trum. Maar ook al ben je parttime student, 
tijdens de examens moet je voluit kunnen 
gaan. Dan begrijp je wel dat het moeilijk 
wordt als je, zoals ik, vanaf juni veel moet 
reizen om aan wedstrijden deel te nemen 
en zo je kwalificatie voor het WK veilig 
te stellen.” 

 01/ Motiverende muurstickers  

“Aanvankelijk hing ik hier muurstickers 
op om mijn kot gezelliger te maken. Vorig 
jaar, toen ik het op mentaal vlak moeilijk 
had in de atletiek, breidde ik ze uit met 
quotes. Telkens als de wind verkeerd stond 
bij een sprong, ging mijn moraal de diepe-
rik in. Daardoor is het EK in Berlijn voor 
mij helemaal de mist in gegaan. De stress 
werd me bij momenten te veel. Ik ben toen 
in zee gegaan met een psycholoog. Die uit-
spraken op de muur zijn dingen waar hij op 
hamert. Ik moest leren om omstandighe-
den zoals een ongunstige wind los te laten 
en me te concentreren op die zaken waar ik 
zelf iets aan kan doen. Op deze manier her-

inner ik mezelf daar voortdurend aan. Dat 
helpt mij echt. Er staat ook een les tussen 
van een vroegere trainer die nog nazindert. 
Die komt er op neer dat je bij het springen 
je hersenen uit moet zetten en de artiest in 
je moet laten spreken. Soms ben ik nog te 
veel een denker als ik moet springen.” 

 02/ Cactus  

“Mijn vriendin Hanne studeert environ-
mental engineering aan de universiteit van 
Princeton in de VS. Toen ze vertrok, kreeg 
ik van haar een cactus cadeau in een pot-
je waar oorspronkelijk ‘I will survive’ op 
stond. Daar heeft zij ‘we will survive’ van 
gemaakt. We kunnen elkaar maar om de 
drie maanden zien. Makkelijk is dat zeker 
niet, maar we redden ons wel. Deze zomer 
hebben we natuurlijk wel wat schade kun-
nen inhalen, maar nu moeten we weer een 
behoorlijk lange periode zonder elkaar 
overbruggen. Vóór het wereldkampioen-
schap in oktober gaat het niet lukken om 
Hanne achterna te reizen. Ik hoop na af-
loop, als ik nog een gaatje vind in de agen-
da, toch een keer in Princeton op bezoek 
te gaan. Anders zal het tot Kerstmis duren 
voor we nog eens samen zijn. Deze cactus 
is in zekere zin ook een reminder: onze 
relatie gaat dit overleven, daar geloven we 
rotsvast in.” 

 03/ Portret van strijkparels   

“Op het EK 2016 in Amsterdam, mijn 
eerste seniorenkampioenschap, werd ik 
onverwacht vierde. Dat gaf een boost aan 
mijn carrière. Nadien kreeg ik van Ylio, 
een jonge fan, dit portret van strijkparels, 
gebaseerd op een foto die tijdens dat EK is 
genomen. Ik vond dat een bijzonder mooi 
en lief gebaar. Ylio is nu 13 en zelf een groot 
talent in het polsstokspringen. Hij springt 
nu al een meter hoger dan ik op die leeftijd. 
Ik probeer hem wat te helpen. Cruciaal in 
atletiek is dat je kan volharden. Er zijn be-
hoorlijk wat tieners die schitterende presta-
ties neerzetten, maar dat is niet voldoende. 
Je moet blijven hard werken en veel offers 
brengen, want pas rond je 25ste bereik je 
je hoogtepunt. Ik hoop dat het voor Ylio 
lukt. Zijn leuze ‘don’t just fly, but soar’ prijkt 

ook aan mijn muur. Het is niet genoeg dat 
je vliegt, je moet boven jezelf uitstijgen.”

 04/ Reiskoffer  

“Ik geniet van het vele reizen. Als atleet 
krijg ik de kans om gratis de wereld te zien, 
want de wedstrijdorganisatie vergoedt 
doorgaans mijn reis- en verblijfskosten. Ik 
zie veel en leer steeds weer nieuwe mensen 
kennen. Onlangs had ik een wedstrijd in 
Rovereto in Noord-Italië en ben ik na af-
loop nog iets gaan drinken in de prachtige 
stad Verona. Zoiets is echt meegenomen. 
Mijn eerste internationale kampioenschap, 
het WK 2014 voor junioren in Eugene in 
de VS, blijft mijn mooiste herinnering. 
Omdat we al een week op voorhand ter 
plaatse waren, konden we een pak be-
zienswaardigheden bezoeken. Bovendien 
verbleven we op een campus in plaats van 
een hotel; dat was echt een unieke ervaring. 
Ik maak heel wat mee, terwijl het vaak om 
korte verblijven gaat. Mijn koffer pakken 
is nooit een karwei waar ik tegenop zie. Je 
wedstrijdkledij, een aantal onderbroeken 
en een T-shirt: veel meer moet er niet mee.” 

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

Ligging
Tervuursevest

Prijs / opp.
340 euro / 18 m²

Man des kamers
Ben Broeders (24) 
is masterstudent 
farmaceutische 
wetenschappen.

Plus
“Ik moet letterlijk twee 
minuten wandelen 
om mijn kracht- en 
turntrainingen te 
doen.”

Minus
“Misschien kon het 
raam een beetje 
groter. En een tweede 
kast zou handig 
zijn, voor wanneer 
mijn vriendin Hanne 
op bezoek is. Maar 
eigenlijk heb ik niks te 
klagen.”

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

01/ 

02/ 

04/ 

03/ 
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SPEED
DATE In 24 vragen naar hoofd en 

hart van Tim Smits

vast af met de zondagavondserie op Eén.” 

08/ Aan welk project zou u 
beginnen als tijd en middelen 
onbeperkt zouden zijn? 
“Een nieuw mediamodel, met minder maar 
betere reclame. Het huidige systeem is zich-
zelf aan het verzieken.”
“En daarnaast zou ik graag replicaties doen 
van zowat alle belangrijke studies uit de 
handboeken. Als wetenschapper nemen 
we allerlei waarheden aan, en soms is het 
genuanceerder dan dat.”

09/ Welk goed voornemen kan u 
maar niet volhouden?
“Orde houden. Ik heb diep respect voor col-
lega’s die een clean desk hebben en een pro-
ject tien dagen vóór de deadline indienen. 
Maar zelf zit ik niet zo in elkaar.”  

10/ Wat is uw beste eigenschap?
“Een kritische houding, ik vraag me steeds 
af wat de keerzijde is. Ook hoor ik dat ik 
er goed in ben om problemen te herleiden 
tot handelbare proporties en dat ik optimis-
tisch ben ingesteld.”

11/ Waaraan hebt u een hekel?
“Aan slechte wetenschap, al is dat niet de 
schuld van de wetenschappers maar wel van 
het systeem. En aan mensen in het verkeer 
die geen rekening houden met andere weg-
gebruikers. Als fietser erger ik me soms aan 

automobilisten, maar evengoed aan fietsers 
die het hen lastig maken.”

12/ Wanneer bent u het bangst 
geweest?
“Toen mijn oudste zoon uit een boom ge-
vallen was en met een gescheurde milt op 
intensieve zorgen belandde. Het is gelukkig 
allemaal goed gekomen, onder meer dank-
zij de goede zorgen van huidig vicerector 
Chris Van Geet, die bij zijn behandeling 
betrokken was.”

13/ Welk voorwerp zou u redden als 
uw huis in brand stond?
“Als iedereen, inclusief de huisdieren, in 
veiligheid zou zijn, zou ik heel rationeel 
datgene meenemen wat me het meeste werk 
bespaart achteraf. Administratie dus. Ik kan 
best emotioneel zijn, maar dat hangt niet 
samen met bepaalde voorwerpen.” 

14/ Uit hoeveel leden bestaat uw 
gezin?
“We hebben twee zonen en een dochter, 
vijftien, twaalf en bijna tien jaar oud. Een 
kat die bijna ouder is dan mijn studenten. 
En een leeuwenkopdwergkonijn.” 

15/ Hebt u een guilty pleasure?
“Ik hou van zoetigheden. Nochtans heb ik 
meegewerkt aan de communicatiestrategie 
voor de voedingsdriehoek … Ik doe onder 
meer onderzoek naar voedingsmarketing, 
om op die manier de beïnvloedingsproces-
sen bij kinderen te onderzoeken.” 

16/ Wat is de ergste job die u ooit 
hebt gedaan?
“Een vakantiejob in een fabriek waar metaal 
werd geponst voor kroonkurken en conser-
venblikken. Dat maakte zoveel lawaai dat je 
vijf dagen per week acht uur lang oordop-
pen moest dragen. Ik heb heel veel respect 
voor mensen die dat dag in dag uit doen.

17/ Wat is de grootste les die het 
leven u heeft geleerd?

Professor Tim Smits (42) is hoogleraar persuasieve en marketing-
communicatie en vicedecaan onderwijs aan de Faculteit Sociale  
Wetenschappen. TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

01/ Wat wilde u later worden?
“F16-piloot (lacht). Later wist ik het niet 
goed. Ik studeerde psychologie, maar het 
had ook iets anders kunnen zijn binnen de 
gedragswetenschappen. Gaandeweg ont-
dekte ik een passie voor onderzoek. En dan 
bepalen de kansen die op je pad komen waar 
je terechtkomt, veel meer dan vooraf uitge-
dachte plannen.”

02/ Zou u vandaag dezelfde keuzes 
maken?
“Mijn parcours verliep na Psychologie via 
Marketing, Communicatiewetenschappen 
en Ethiek. Heel nuttig voor mijn huidige on-
derzoeksdomein: marketingcommunicatie. 
Binnen die sector is steeds meer aandacht 
voor diverse wetenschappelijke inzichten, 
er wordt minder afgegaan op buikgevoel.”

03/ Op welke job bent u jaloers?
“Ik voel vooral bewondering voor wat an-
dere mensen doen. Kleuterleidster bijvoor-
beeld, zoals mijn vrouw. Of professioneel 
triatlonatleet: meer dan twintig uur per 
week mogen – en kunnen! – trainen.”

04/ Wat weten uw studenten niet 
van u?
“Dat ik voor het laatst naar de kapper ben 
geweest in 2005. In mijn lessen geef ik vaak 
voorbeelden van marketing voor shampoo, 
een beetje met opzet (lacht).”

05/ Hebt u een motto?
“Gewoon doen. Dan gaan dingen rapper 
vooruit.”

06/ Welk boek ligt er op uw 
nachtkastje?
“Factfulness van Hans Rosling en het voor-
laatste uit de reeks waar Game of Thrones op 
is gebaseerd. De eerste boeken waren beter, 
maar ik wil het nu wel afmaken.” 

07/ Voor welk tv-programma blijft 
u thuis?
“Mijn vrouw en ik sluiten het weekend stee-

“Dat alles blijft doordraaien.”

18/ Wat was het meest pakkende 
moment uit uw loopbaan? 
“Een aangrijpend en mooi moment was het 
symposium ter gelegenheid van het eme-
ritaat van collega Jos Berghman, één dag 
nadat hij onverwacht overleed.”

19/ Wat zit er in uw cd-speler?
“Mijn muzieksmaak is erg afhankelijk 
van het moment: van Kraantje Pappie tot 
Depeche Mode, van Rachmaninov tot de 
Ramones, van Bart Peeters tot The Cure.”

20/ Wanneer bent u het dichtst bij 
de dood geweest?
“Ik heb ooit even gevreesd dat ik er dichtbij 
was. Toen ik dertig was, belandde ik met 
evenwichtsproblemen in het ziekenhuis. 
Op een gegeven moment kwam er een arts 
binnen die zei: ‘Een grote hersentumor is 
het al niét, we gaan nu nog testen op klei-
ne hersentumoren en MS.’ En hij was weer 
weg, me verbijsterd achterlatend.”

21/ Wat zou u graag beter kunnen? 
“Veel. Ik kan heel wat dingen behoorlijk – 
ik heb bijvoorbeeld veel geklust aan mijn 
huis – maar ik ben nergens extreem goed 
in, vind ik.”

22/ Is er iets waar u al lang van 
droomt om te doen?
“Ik maak vooral veel plannen, waarvan er 
dan slechts enkele uitkomen.”

23/ Welke hobby bewaart u voor uw 
pensioen? 
“Ik loop vrij veel en ik fiets een beetje. Tegen 
mijn pensioen zal het waarschijnlijk net an-
dersom zijn (lacht).”

24/ Wat zullen we over vijftig jaar 
onbegrijpelijk vinden?
“Dat we het niet hebben zien aankomen –  
al heb ik geen idee wat ‘het’ is. Een typisch 
menselijk fenomeen, die hindsight bias.”   
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Tim Smits:
“Ik heb diep respect 

voor collega’s die een 
clean desk hebben 

en een project 
tien dagen vóór de 
deadline indienen. 
Maar zelf zit ik niet 

zo in elkaar.” 

“ Wat het leven 
me geleerd 
heeft? 
Alles blijft 
doordraaien”

Ik ben voor het 
laatst naar de kapper 
geweest in 2005. 
In de les geef ik vaak 
voorbeelden van 
marketing voor shampoo. 
Met opzet (lacht).
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STAAT DE TRADITIONELE WINKEL IN DE UITVERKOOP?

Webwinkel, weg winkel?
Gebruiksaanwijzing 

voor de hedendaagse mens

MODERNE  
TIJDEN 

Boeken toe voor de winkelstraat? Want wat houdt de online shopper nog tegen? Werkelijk alles – van stropdas 
tot ijskast – kan in de virtuele winkelkar, en wordt morgen – gratis – aan je deur geleverd. Het is zowaar het 
jaar rond pakjestijd. TEKST: Wouter Verbeylen | ILLUSTRATIE: Gudrun Makelberge

Conclusie:
Parkeer de winkelkar nog niet 
bij het oud ijzer.

klaar is. Dus ja, als je voor de derde keer de deur 
opent, dan voel je je wel ‘ambetant’.”

“Als men het zo aanpakt, is dat ecologisch na-
tuurlijk een drama. Waarom kon ik niet zeggen: 
‘Bezorg maar op de meest efficiënte manier’? 
Waarom pakken de webwinkels ook altijd uit 
met die snelheid van levering? Ik weet écht niet 
of dat nodig is. ‘Morgen bezorgd’ is ook lang niet 
altijd ideaal voor de klant. Ik ben geen transport-
econoom, maar er vallen nog enorme efficiën-
tiewinsten te boeken. Denk aan centrale depots, 
waar je onderweg van werk naar huis binnen-
springt. Maar die zaken heb je als klant niet zelf 
in de hand.”

“Ik geloof nooit dat het milieu-argument veel 
mensen zal overtuigen om niet meer online te 
shoppen of te laten bezorgen. Hooguit een ni-
che zal dat doen. De voordelen van e-commerce 
zijn simpelweg te groot. Onze levens zijn ook 
zo druk geworden, we kunnen ze ons niet meer 
voorstellen zonder webshops. Vaak primeert 
eigen gemak.”

N

 IN BEELD 

Met een oefenmatch rolstoelbasket 
opende UZ Leuven op vrijdag 6 sep-
tember een gloednieuw buiten-
sportterrein op campus Pellenberg. 
Het betekent een grote meerwaarde 
voor de patiënten van het revalidatie-
centrum. In de vorig jaar geopende 
therapietoren konden ze al terecht 
voor een uitgebreid scala aan spor-
ten, maar de buitentherapie was tot 
voor kort beperkt tot rolstoeltraining, 
wandelen en fietsen op een parcours. 
Voortaan kunnen in de rustige en 
bosrijke omgeving ook sporten als 
basketbal, tennis, frisbee, hockey 
en voetbal gespeeld worden. En dat 
heeft een positieve invloed op de 
reïntegratie van de revalidanten.

Openings- 
bal
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ee, we shoppen binnenkort echt 
niet enkel op het web, zegt Els 
Breugelmans. Zij is retail expert en 

doet onderzoek naar consumentengedrag en 
e-commerce. “Dan denk je dat er twee groepen 
consumenten bestaan: de online- en de offline-
consument, en dat de ene groep groeit en de 
andere verdwijnt. Maar zo werkt het niet. De 
meesten van ons zijn vandaag omni-channel: we 
doen allebei.”

Breugelmans lijst even de top vijf van online 
succesproducten op: vliegreizen en vakanties, 
tickets voor concerten en attracties … “Logisch: 
daar heb je geen fysiek product meer bij nodig.” 
Het eerste tastbare product vinden we op plaats 
vijf: speelgoed, met goed veertig procent online 
verkoop. Eerlijk gezegd hadden we ook kleding 
hoog in dat lijstje verwacht. “Die zit nog niet zo 
hoog. Op de schaal ‘utilitair’ – puur functionele 
dingen, zoals een wasmachine – versus ‘hedo-
nisch’ – gevoelsmatig – zit kleding meer aan de 
hedonische kant. Een T-shirt kun je online nog 
makkelijk inschatten, maar een broek of een trui 
willen veel mensen toch echt even voelen, pas-
sen, aantrekken. Dus trekken we daarvoor nog 
altijd vaker naar de winkel.”

Helemaal nergens staan trouwens onze su-
permarktaankopen, met 2 à 3 procent onli-
ne verkoop. “Voeding moet je vers houden, 
er gelden strikte regels voor transport. Dat 
maakt levensmiddelen thuisbezorgen stuk-
ken lastiger dan een PostNL-pakketje met 
een paar schoenen. Het blijft dus duur voor de 
klant, zelfs als men aan kostprijs levert.”

Zalando-model
En betalen voor levering: 
wie wil dat nog? ‘Gratis 
geleverd, gratis retour’ 
lijkt de mantra van het 
online shoppen. Maar Els Breu-
gelmans is geen fan. “Dat gratis-mo-

koper is. De sterkte van traditionele winkels zit 
in de human touch: ze maken het verschil met 
hun persoonlijke service, het advies dat ze ge-
ven.” Wat dan met showrooming: in de winkel 
passen, en in een webshop goedkoper bestellen? 
“Als de klant zoiets doet, dan gebeurt dat ook 
vaak door een slechte service in die winkel. Geld 
is niet voor elke klant het belangrijkste.”

De traditionele winkels scoren misschien be-
ter op impulsaankopen? Die sjaal waarvan je pas 
in de winkel ontdekt dat je hem altijd al wou. 
“Klopt gedeeltelijk”, zegt Breugelmans. “Ja, onli-
ne kopen we veel rationeler. Dat heb ik zelf on-
derzocht: impulsproducten als chocola en koek-
jes ga je online veel minder kopen dan offline. 
Maar webshops hebben ook hun trucjes om je te 
verleiden tot meer spenderen. Gratis verzending 
vanaf een bepaald bedrag bijvoorbeeld, of ‘ande-
re klanten kochten ook nog dit’ ...”

Maar samengevat: de winkelstraat verdwijnt 
niet? “Nee. Ze zal wel krimpen, en de winkels 
zelf worden compacter, omdat de omzet per 
vierkante meter daalt.”

Pakjesschaamte
Hoe groen is online shoppen 

eigenlijk? We rijden dan 
wel niet zelf naar de 

winkelstraat, maar 
ondertussen over-
spoelen bestelbusjes 
de dorpsstraat. Is 
enige pakjesschaam-

te op zijn plaats? “Goh, 
schaamte vind ik een groot woord. Ik heb 
het zelf al wel meegemaakt: dat ik dacht 
slim te zijn door bij Bol.com drie produc-

ten tegelijk te bestellen om de leveringskost 
uit te sparen. En dat ze vervolgens één voor één, 

met aparte bestelbusjes, geleverd werden. Zo’n 
website is een platform voor verschillende pro-
ducenten, die elk versturen wanneer hun deel 

del is gecreëerd door online game changers als 
Zalando. We zijn daar zo gewoon aan gemaakt 
dat fysieke winkels die online gaan dat wel móe-
ten kopiëren. Maar gratis bestaat niet. Zij betalen 
nu plots zelf de dure last mile tussen product en 
koper. En dat snijdt zwaar in hun winstmarges. 
Kijk naar Schoenen Torfs: hun webshop groeit 
enorm en toch maken ze minder winst. Gra-
tis is op termijn onhoudbaar voor álle spelers. 
Waarom het dan niet verandert? De eerste die 
het doorrekent, lijdt alle schade.”

Het lijkt dus voor fysieke winkels een oneer-
lijke strijd? “Ze moeten vooral zelf niet op de 
prijs gaan spelen. Dan zullen ze altijd verliezen: 
je vindt altijd wel een webshop waar het goed-

Els Breugelmans:

Gratis leveren is op 
termijn onhoudbaar. Maar 
de eerste die ermee stopt, 

lijdt alle schade.
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