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Kan je de betekenis van een woord afleiden uit de con-
text? Weet je de kern te halen uit een betoog? De nieuwe 
test LUCI peilt naar die academische basisvaardigheden 
en maakt aspirant-studenten zo een stuk wijzer over hun 
slaagkansen aan de universiteit.
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Zijn de verschillen tussen vrouwen en mannen hardwired 
in de hersenen? “Hoegenaamd niet”, zegt biologisch 
psycholoog Rudi D’Hooge. “Veel van wat ingebakken, 
aangeboren of in steen gebeiteld lijkt, wordt in onze 
hersenen geboetseerd.” Lees meer op P.20

M/V: ingebakken 
of geboetseerd?

De Nederlandse studenten die momenteel heftig protesteren tegen het gebrek 
aan inspraak, kijken met veel belangstelling naar de KU Leuven. “Ze trekken gro-
te ogen als ze zien in welke mate we de universiteit mee kunnen besturen”, zegt 
Andries Verslyppe, voorzitter van de studentenraad. De keerzijde: studentenver-
tegenwoordigers werken hier in de schaduw en voelen zich wat ondergewaardeerd. 
En studenten zijn minder geneigd om hun bezorgdheden te uiten. peter van dyck

orige week ontving de Stu-
dentenraad KU Leuven (Stu-
ra) een delegatie studenten 

uit Utrecht, die nieuwsgierig waren naar 
de manier waarop de studentenverte-
genwoordiging in Leuven wordt georga-
niseerd. Eerder trokken leden van Stura 
naar Amsterdam om de collega’s die er 
het Maagdenhuis – de bestuurszetel van 
de Universiteit van Amsterdam – bezet-
ten, een hart onder de riem te steken. Dat 
de Amsterdamse studenten tijdens hun 
actie naar de KU Leuven verwezen als de 
grootste universiteit van de Lage Landen, 
maakte dat Stura-voorzitter Andries Ver-
slyppe zich aangesproken voelde. Hij deelt 
ook de fundamentele eisen van zijn Ne-
derlandse collega’s met betrekking tot de 
toegankelijkheid, de kwaliteit, de partici-

patie, de maatschappelijke functie van de 
universiteit en het democratische karakter 
van het onderwijs.

“De Nederlanders uitten hun ongerust-
heid over de kwaliteit en over de houding 
van de universiteit, die zich té dienstbaar 
opstelt tegenover de arbeidsmarkt”, vertelt 
Andries Verslyppe. “Dat is precies ook het 
discours dat wij in het begin van dit aca-

Wie is gidsland 
voor wie?

V demiejaar hebben gehouden. Alleen was 
bij ons die boodschap aan de overheid 
gericht. Ik ga zeker niet beweren dat de 
KU Leuven helemaal niet meegaat in het 
marktdenken, maar het is in ieder geval 
niet in de visie van de universiteit inge-
schreven en wordt door het Gebu (het Ge-
meenschappelijk Bureau, dat het dagelijkse 
bestuur van de universiteit uitoefent – red.)  
ook nooit als leidraad gebruikt.”

Bij onze noorderburen moeten de stu-
denten hun principes fel verdedigen bin-
nen de eigen universiteit, waarvan de 
rector niet eens democratisch is verko-
zen. Precies omdat de studentenraad er 
niet zo in het systeem ingebed is, gebeu-
ren acties zoals een bezetting op initiatief 
van actiegroepen. 

 Lees verder op P.17

LUCI – voluit Leuvens Uni-
versitair Competentie-In-
strument – is gegroeid uit 
een taalvaardigheidstest 
die vanaf 2010 werd afge-
nomen bij de eerstejaars 
van een aantal faculteiten. 
Daaruit bleek een duide-
lijke correlatie tussen lage 
resultaten op de test en de 
uiteindelijke examenre-
sultaten: naarmate je lager 
scoorde op de test, namen 
ook de slaagkansen gemid-
deld genomen af.

LUCI is nu voor iedereen 
online beschikbaar. Het is 

geen toelatingsproef of hak-
bijl, maar wil aspirant-stu-
denten helpen bij die ene 
grote vraag: ‘Kan ik univer-
sitaire studies aan?’ De re-
sultaten geven een indicatie, 
maar hebben geen voor-
spellende waarde. “LUCI 
geeft aan of je fiets in orde 
is. Maar daarna moet je nog 
wel fietsen – liefst met een 
flink aantal versnellingen – 
om de meet te halen”, zegt 
professor Lieve De Wach-
ter van het Instituut voor 
Levende Talen.

Lees meer op P.04
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studenteninspraak: nederlandse studenten jaloers op leuven (en omgekeerd)
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Toen Katlijne Van der Stighelen de 
vraag kreeg op welk schilderij de tech-
niek toegepast zou kunnen worden, 
hoefde ze niet lang na te denken. “Het 
Pelsken, het beroemde schilderij van Ru-
bens’ tweede vrouw Helena Fourment, 
fascineert me al langer. De Mona Lisa 
van het Noorden, wordt het wel eens ge-
noemd. Onder de donkere achtergrond 
is vaag een leeuwenkop te zien, die doet 
vermoeden dat er verborgen elementen 
zijn. Het was het ideale schilderij voor 
dit experiment.”

NIEUWS

KANTTEKENING

02

p uitnodiging van de Nederlandse 
Taalunie maak ik op dit moment 
een gastlezingstoertje langs een 

aantal Tsjechische en Slovaakse universiteiten. 
En zoals het een KU Leuven-prof betaamt: mijn 
powerpoints beginnen telkens gedwee met de 
openingsslide waarop de imposante KU Leu-
ven-sleutel met 1425 prijkt. Dat laat aan vele uni-
versiteiten een diepe indruk na. Het moet een 
van de weinige domeinen in onze samenleving 
zijn waar ouderdom nog respect afdwingt. Aan 
hippe Amerikaanse universiteiten bijvoorbeeld 
weten ze geen blijf met die 1425. Hun geschie-
denis gaat voor velen maar terug tot Columbus’ 
‘ontdekking’ van hun werelddeel in 1492, voor-
dien is er het zwarte gat. Een universiteit gesticht 

in 1425 is voor hen een ongrijpbare dimensie, een 
soort metafysische gedachte. In Zuid-Afrika 
kennen velen het jaar 1652 waarin Jan van Rie-
beeck voet aan Kaapse wal zette. Maar Leuven 
had dus een universiteit enkele eeuwen voor Van 
Riebeeck met zijn uitgemergelde manschappen 
zijn tocht door zuidelijk Afrika begon? Je ziet de 
studenten dan genoegzaam zwelgen in gecon-
strueerd historisch bewustzijn.

Goed bekeken en doordacht gehandeld van 
onze communicatie- en marketingcollega’s dus, 
dat powerpoint-sjabloon met de oude sleutel. 

Een sleutel symboliseert toegang, in dit geval 
tot kennis en wijsheid. Een beetje Lord of the 
Rings-gewijs. Of toegang tot een schat, zeero-
vergewijs. Kennis is nu net onze schat, toch? De 
oude sleutel schraagt het idee (of de illusie) dat 
die Leuvense professoren een oudere en die-
pere wijsheid bezitten dan hun minder tradi-
tierijke collega’s. Dat wij de resultaten zijn van 
door de eeuwen heen geaccumuleerde kennis. 
Ook al weet je beter, het is een enigszins aan-
gename gedachte. Toch wanneer je voor de  
KU Leuven werkt. De Gentse, Antwerpse en 
Brusselse collega’s beoordelen die wijsheid met 
een groter relativeringsvermogen. Zij vinden 
(ten dele knarsetandend, ten dele terecht) dat 
wij wel eens koketterende trekjes vertonen als 
het om die traditie gaat. Wij koketteren, en daar 
zijn we trots op.

De sleutel veruitwendigt dat gevoel als 
geen ander symbool. Vrijwel alle sa-
menstellingen roepen iets positiefs en 
belangrijks op. De sleutelspeler in een 
elftal, de sleutelfiguur in een film, de 

sleutelscène in een toneelstuk. Enkel het 
sleutelgat oogt een ietsje minder verhe-
ven. En toch kan een sleutelscène soms ook 

lichtjes ontnuchterend zijn. Zoals vorige 
week bij mijn passage aan de Karelsuni-
versiteit in Praag. Het was stilaan een 
routine geworden, dat college met die 

powerpoint. Alleen zat in deze groep de wijs-
neus van dienst. Die mij aan het einde een vraag 
stelde en schijnbaar achteloos, langs zijn neus 
weg eraan toevoegde: ‘U weet dat onze universi-
teit hier gesticht is in 1348, professor?’

Die zat. De kokette illusie netjes onder-
uit gehaald. De verdomde Praagse traditie in 
my face. Ook Leuven kan knarsetanden. Mis-
schien moeten de collega’s van de communica-
tiediensten toch eens dat lijstje rondsturen met 
de universiteiten van vóór 1425. Dan kunnen 
we daar onze toevlucht nemen tot een ander, 
hip sjabloontje. 

en drietal jaar geleden kwam 
Guy Marchal, toenmalig 
diensthoofd radiologie van 

UZ Leuven, op een origineel idee: zou 
je met een mammografietoestel ook 
schilderijen kunnen scannen en onder-
zoeken? Met de hulp van hoogleraar 
kunstwetenschappen Katlijne Van der 
Stighelen probeerde hij het uit. 

Eén van de werken die onder de scan-
ner gingen, was een portret dat Rubens 
zou gemaakt hebben van Antoon van 
Dyck, zijn leerling en assistent. “Maar 
was het portret wel écht geschilderd door 
de meester, of was het een zelfportret van 
de jonge Van Dyck? Het antwoord op 
die vraag was lang niet duidelijk”, zegt 
professor Van der Stighelen. “Door een 
mammografie te nemen van het schilde-
rij zagen we dat er zoveel retouches aan-
gebracht zijn door Rubens zelf dat het 
heel onwaarschijnlijk is dat hij het por-
tret geschilderd heeft. Onder de bovenste 
verflaag zie je duidelijk het werk van een 
jonge artiest, Van Dyck zelf dus.”

Met de hulp van ESAT, het Departe-
ment Elektrotechniek, werd ook een 
3D-reconstructie gemaakt van het ge-
zicht van Antoon van Dyck. “Kunste-
naars beelden zichzelf in zelfportretten 
meestal in driekwart af. Dankzij tech-
nieken die ook in forensisch onderzoek 
gebruikt worden, weten we nu hoe Van 
Dyck er in profiel of de face uitgezien zou 
hebben. Dat kan helpen om hem in ande-
re schilderijen te herkennen.”

Plassende knaap
Ook aan de Universiteit Antwerpen 
zagen ze welke mogelijkheden nieuwe 
beeldtechnologie biedt bij het analy-
seren van schilderijen. Koen Janssens 
en Geert Van der Snickt van het De-
partement Chemie ontwikkelden er in 
samenwerking met de universiteit van 
Delft de MA-XRF-scanner (macro X-ray 
fluorescence). Die kan heel gedetailleerd 
onderliggende verflagen in een schilderij 
analyseren. 

De kokette sleutel

O

schIldErIj GEEfT GEhEImEN blooT oNdEr dE scANNEr
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Nieuw licht op bouwwoede van Egyptische farao Achnaton Lees het artikel op P.06

Piepen
onder

‘Het Pelsken’

De oude sleutel 
schraagt het idee dat 

Leuvense proffen 
een diepere wijsheid 

bezitten dan hun 
minder traditierijke 

collega’s.

Luc van Doorslaer is directeur 
van cETrA, het centre for 
Translation studies van de 
KU leuven. hij werkt ook al vele 
jaren als tv-journalist.

 colUmN 

Katlijne Van der Stighelen

Het moment dat we de 
eerste resultaten van 

de scan op het scherm 
zagen verschijnen, 
was pure euforie.

Moderne beeldvormingstechnieken kunnen leiden tot vol-
ledig nieuwe interpretaties van schilderijen. Dat bewijst 
een unieke scan van Het Pelsken – een beroemd schilderij 
van Rubens – waarvoor kunsthistorici van de KU Leuven 
en chemici van de Universiteit Antwerpen de handen in 
elkaar sloegen. Onder de donkere verf bleken elementen 
verborgen te zitten die het portret een expliciet erotische 
lading geven. lien lammar
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onder: het portret van de jonge 
Antoon Van dyck. onderzoek met een 
mammografietoestel en met een mA-
Xrf-scanner (beelden rechts) wees uit 

dat niet rubens, maar Van dyck zelf 
het werk geschilderd heeft. 



NIEUWS 03CAMPUSKRANT | 25 MAART 2015

Wie op de lift moet wachten in de Uni-
versiteitshal, kan die tijd binnenkort 
aangenaam besteden en een kleine reis 
maken doorheen de recente universi-
teitsgeschiedenis. Naar aanleiding van 
onze 25ste verjaardag exposeren we er 
enkele tientallen opvallende covers uit 
die kwarteeuw Campuskrant.

   Van 6 april tot 29 juni aan de lift in de 
Universiteitshal, Naamsestraat 22, Leuven

Covers 
kijken

Omdat Het Pelsken een te groot en te 
kostbaar paneel is om te vervoeren, trok-
ken Van der Snickt en Van der Stighelen 
met hun team én de scanner naar het 
Kunsthistorisches Museum in Wenen, 
waar het schilderij bewaard wordt. “Het 
moment dat we de eerste resultaten van 
de scan op het scherm zagen verschij-
nen, was pure euforie. Naast een fontein 
met waterspuwende leeuwenkop kwam 
er ook een sculptuur van een ‘manne-
ken pis’ tevoorschijn, wat het schilderij 
een heel nieuwe betekenis geeft. Al in de 
antieke oudheid was het motief van de 
‘puer mingens’ een metafoor voor seksu-
ele lust. Deze ontdekking geeft Het Pels-
ken een expliciete erotische connotatie, 
en bevestigt dat het werk oorspronkelijk 
bedoeld was voor de slaapkamer van Ru-
bens en zijn vrouw.” 

“Waarom Rubens beslist heeft om de 
fontein en het jongetje te overschilderen, 
zullen we nooit echt weten, maar de kans 
is groot dat hij zelf vond dat hij te ver was 
gegaan. In zijn testament had hij geschre-
ven dat het schilderij na zijn dood naar 
Helena moest gaan, maar waarschijnlijk 
maakte hij zich toch zorgen over waar het 
terecht zou komen.”

“Ik overdrijf niet als ik zeg dat er sinds 
de late negentiende eeuw tientallen ar-
tikels geschreven zijn over Het Pelsken. 
Overal hebben kunsthistorici zich gebo-
gen over de betekenis van het schilderij. 
We hebben al vanuit de hele wereld re-
acties gekregen op ons experiment. Het 
is dan ook een verbluffend resultaat. Het 
schilderij was al vaak met röntgenstra-
len doorgelicht, maar wat wij nu ontdekt 
hebben, had nog nooit iemand gezien.”

Invloed op de kunstmarkt
Van der Stighelen kan het niet genoeg 
benadrukken: zonder teamwerk was 
dit nooit gelukt. “Het is niet alleen een 
interuniversitaire samenwerking, maar 
vooral ook een interdisciplinaire samen-
werking tussen kunsthistorici en chemi-

ci. Een onderzoek als dit kun je niet doen 
zonder mensen met de juiste kennis.” 
Onderzoekers van de Universiteit Ant-
werpen zijn nu bezig om de scanner te 
perfectioneren en te commercialiseren, 
zodat de techniek op grotere schaal inge-
zet kan worden.

“Dat we dankzij de moderne tech-
nologie nieuwe ontdekkingen blijven 
doen in die eeuwenoude schilderij-
en is een droom voor elke kunsthisto-
ricus”, zegt Van der Stighelen, “maar je 
mag ook het sociaal-economische be-
lang ervan niet onderschatten. Hoe be-
ter je de ontstaansgeschiedenis van een 
schilderij kent, hoe beter je de authenti-
citeit ervan kunt bepalen. Of een schil-
derij door Rubens zelf geschilderd is of 
niet, maakt een wereld van verschil op 
de kunstmarkt.”

Intieme werken
Rubens had bepaald geen voorkeur voor 
het schilderen van portretten. Toch heeft 
hij prachtige familieportretten nagelaten 
– niet in opdracht, maar uit liefde ge-
schilderd. Een groot deel daarvan – Het 
Pelsken zelf overigens niet – keert even 
terug naar het Rubenshuis in Antwer-
pen, waar deze week de tentoonstelling 
Rubens privé opent. 

“Rubens is niet zo populair op dit 
ogenblik. Ik voel dat ook bij mijn studen-
ten. Een schilder als Rembrandt, die een 
vrij turbulent leven gehad heeft gehad, 
spreekt meer tot de verbeelding. Rubens 
was de gedisciplineerde en veelzijdige 
intellectueel, maar minstens een even 
grote kunstenaar. De portretten van zijn 
vrouw en kinderen die in het Rubenshuis 
tentoongesteld worden, zijn absoluut de 
mooiste en intiemste die hij ooit geschil-
derd heeft.” 

   ‘Rubens privé. De meester portretteert zijn 
familie’ loopt van 28 maart tot 28 juni 2015 
in het Rubenshuis in Antwerpen. Meer info 
op www.rubenshuis.be

Het Pelsken, met rechts de fontein 
met waterspuwende leeuwenkop 
en het ‘manneken pis’ die de 
scan tevoorschijn toverde. “Onze 
ontdekking bevestigt dat het 
werk oorspronkelijk bedoeld was 
voor de slaapkamer van Rubens 
en zijn vrouw.”
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Hoe is de test ontstaan?
De Wachter: “LUCI is gegroeid uit onze erva-
ringen met TaalVast, een taalvaardigheidstest 
die we vanaf 2010 afgenomen hebben bij de eer-
stejaars van een aantal faculteiten. Daaruit bleek 
een duidelijke correlatie tussen lage resultaten 
op de test en de uiteindelijke examenresultaten: 
naarmate je lager scoorde op de test, namen ook 
de slaagkansen gemiddeld genomen af. Je moet 
wel goed voor ogen houden dat een correlatie 
nog altijd geen voorspelling is. LUCI is ook geen 
toelatingsproef, geen hakbijl. LUCI wil aspi-
rant-studenten helpen bij die ene grote vraag: 
‘Kan ik universitaire studies aan?’ Iedereen wor-
stelt daarmee, welke studie je ook beoogt. Die 
vraag willen we helpen beantwoorden, door ons 
te concentreren op één aantoonbaar belangrijk 
luik. Het zou mooi zijn als we opgepikt worden 
door de middelbare scholen, zodat de test daar 
kan bijdragen tot een vroegere, betere en com-
pletere oriëntering.”

wat als ik niet slaag in de test?
De Wachter: “Feitelijke gevolgen zijn daar niet 
aan verbonden. Maar je krijgt wel een aantal niet 
mis te verstane aanwijzingen en mogelijkheden 
tot remediëring. Zo organiseren we zomercur-
sussen rond academische taalvaardigheid. Je 
krijgt ook een reeks links naar sites en documen-
ten over dat thema.”

Geeft LuCi ook een correlatie in 
positieve zin: hoe hoger je scoort, 
hoe beter je slaagkansen?
De Wachter: “Niet aantoonbaar. Als je 90 pro-

oorspellen dat een aspirant-student 
zal slagen of niet, kan geen enkele 
test. Maar er zijn wel enkele indi-

caties die aangeven of de kans op succes groter 
of kleiner is. LUCI bekijkt één zo’n indicatie – 
“maar wel een erg belangrijke”, zegt professor 
Lieve De Wachter, hoofddocent aan het Instituut 
voor Levende Talen (ILT). Zij houdt zich samen 
met haar team al een aantal jaren bezig met de 
talige kant van academische vaardigheden. 

“Studiesucces hangt van veel dingen af – of 
je de juiste voorkennis hebt, of je studeert, of 
je gemotiveerd bent ... Maar de kans op succes 
wordt groter als je over bepaalde metacognitieve 
competenties beschikt. In Angelsaksische studies 
hebben ze het vaak over academic literacy. Het 
gaat dan bijvoorbeeld over bepaalde strategische 
taalvaardigheden. Kan je op basis van de context 
de betekenis achterhalen van een woord dat je 
niet kende? Kan je de kern uit een betoog halen? 
Dat zijn vaardigheden die in élke opleiding re-
levant zijn.”

V “We hebben nu een test ontwikkeld waarmee je 
heel snel achterhaalt of je in voldoende mate over 
die vaardigheden beschikt. Voor alle duidelijk-

heid: onze test is niét vakgericht, zoals de toela-
tingsproef voor geneeskunde of ingenieurs. En 
hij is ook maar een deel van een groter geheel: het 
oriënteringsinstrumentarium van de KU Leuven 
zal bij voltooiing heel wat ruimer zijn (zie kader). 
Toch wilden we LUCI nu al vrijgeven.”

Of je nu arts, architect of assyrioloog wil worden, je moet over 
een aantal basisvaardigheden beschikken om een universitaire 
studie aan te kunnen. De nieuwe test LUCI – Leuvens Universitair 
Competentie-Instrument – peilt daarnaar en maakt aspirant-
studenten zo een stuk wijzer over hun slaagkansen. “De test geeft 
aan of je fiets al dan niet in orde is. Maar daarna moet je wel nog 
fietsen om de streep te halen.” TEKST: Ludo Meyvis | ILLUSTRATIE: Joris Snaet

NIEUwE TEST gEEfT dUIdELIJK SIgNAAL vIA TAALcoMpETENTIE

Kan je de betekenis van 
een woord uit de context 
afleiden? Kan je de kern 

uit een betoog halen? 
Dat is in élke opleiding 

relevant.

“Deze test houdt iedereen die dat wil een 
spiegel voor: zou ik universitaire studies 
aankunnen? LUCI nodigt mensen met 
minder goed ontwikkelde capaciteiten 
voor universitair onderwijs uit om goed 
te overwegen op welke manier en waar 
ze best de ruimte van het hoger onder-
wijs binnenkomen”, zegt vicerector On-
derwijsbeleid Didier Pollefeyt.

“Het is een belangrijke stap naar het 
digitale oriënteringsplatform van de 
KU Leuven, dat volop in voorbereiding 
is”, vult vicerector Studentenbeleid Rik 
Gosselink aan. “De aankomende student 
zal daar veel informatie vinden over wat 
hogere studies precies inhouden, hoe je 
je slaagkansen moet inschatten, en wat 
het belang is van je vooropleiding en je 
belangstelling. Ook het studieprogram-
ma per opleiding en informatie over de 
beroepsmogelijkheden zal je daar terug-
vinden.”

“Verder zal het platform een reeks tests 
of ‘check points’ aanbieden. Die kunnen 
toegespitst zijn op een welbepaalde op-
leiding, of een meer algemene reikwijd-
te hebben, zoals LUCI. De bestaande 
ijkingstoetsen en miniatuurproeven 
worden aangevuld met enkele nieuwe 
tests, die de Dienst Studieadvies en de 
faculteiten samen aan het voorbereiden 
zijn. Vanaf oktober zal dat nieuwe digitale 
oriënteringsplatform iedere aankomen-
de student zo goed mogelijk begeleiden 
naar een doordachte studiekeuze.”

Klaar voor de unief? 
Vraag het aan LuCi

LuCi doet 
het niet alleen

Ontdek jezelf. Begin bij de wereld. 

Verleg je grenzen op
www.ontdekdewereld.be
en win een wereldreis!

cent scoort op LUCI, maar nauwelijks wiskun-
dige bagage hebt, zal je het lastig hebben bij 
ingenieurswetenschappen. Hoge testresultaten 
zijn dus zeker geen reden om op je lauweren te 
gaan rusten. Slagen hangt van zovele factoren af: 
inzet, motivatie, tijdsbesteding, noem maar op. 
Dat kan je met één test natuurlijk nooit nagaan. 
LUCI is vooral relevant bij een slechte score.”

“Als ik een wat eigenaardige vergelijking mag 
maken …  LUCI geeft aan of je fiets al dan niet in 
orde is. Maar daarna moet je wel nog fietsen om 
de streep te halen. En als je bergen wil beklim-
men, heb je best ook een flink aantal versnellin-
gen op je fiets staan. Anders lukt het niet.”

    www.luci.be
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e plantjes op een ‘extensief groen-
dak’ (zie kader) moeten tegen een 
stootje kunnen. Het grootste pro-

bleem is niet de vrieskou of de wind, maar wel 
zeer extreme omstandigheden in de zomer. 
Door het vele beton rondom lopen de tempe-
raturen hoog op; bovendien kan de ondiepe en 
sterk drainerende grondlaag het hemelwater 
maar kort vasthouden. 

Bedrijven die groendaken aanleggen, hante-
ren een zeer beperkt plantenlijstje. De klassie-
kers zijn vetplanten: “Die houden veel vocht vast 
en zorgen voor schaduw en een lagere tempera-
tuur voor de andere plantjes, zoals mossen en 
kruiden”, legt Van Mechelen uit. “Het is tijd om 
die lijst uit te breiden. Omwille van de biodiver-
siteit: meer soorten betekent een beter functio-
nerend ecosysteem met meer beschutting, voe-
ding, insecten en vogels.” 

“Maar we moeten ook meer soorten toevoe-
gen die bestand zijn tegen droogte. Daar is in 
Zuid-Europa nu al vraag naar, maar ook wij zul-
len ermee te maken krijgen door de klimaatver-
andering. Er wordt verwacht dat we hier binnen 
50 jaar warmere zomers zullen krijgen, met ge-
regeld periodes zonder regen.”

Buffers
In haar doctoraat onder leiding van professor 
Martin Hermy zocht Van Mechelen uit welke 

Plant wat 
Mediterranée 
op je groendak 

D

Heb je een groendak, dan is droogte de vijand. Zeker met 
warmere zomers in het vooruitzicht. “We moeten verder 
kijken dan alleen het standaardlijstje met vetplantjes, mos-
sen en kruiden”, vindt Carmen Van Mechelen. Voor haar 
doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen trok ze naar 
Zuid-Frankrijk, op zoek naar mediterrane plantjes voor 
onze groendaken. TEKST: Ilse Frederickx | FOTO’S: Carmen Van Mechelen

mediterrane planten onze groendaken kunnen 
verrijken. Zo belandde ze in de streek rond Avig-
non in Zuid-Frankrijk: “Je hebt er gebieden met 
kalksteenrotsen en graslanden op dunne, goed 
drainerende en kalkrijke bodems. Typisch zijn 
ook de hoge windsnelheden en droge periodes 
met hoge temperaturen. Met andere woorden: je 
vindt er natuurlijke habitats met dezelfde condi-
ties als op een extensief groendak.”

Van Mechelen verzamelde 372 planten op 20 
locaties in Zuid-Frankrijk: “Van al die planten 
wordt 79 procent nog niet gebruikt op groen-
daken. Daar zitten – zoals te verwachten viel – 
vetplantjes en kruidachtigen bij, maar ook veel 
eenjarigen, waaronder grassen, anjers en kruis-
bloemen. Bij voldoende licht en regen komen ze 
massaal uit. Ze zorgen voor kleurrijke bloemen, 

produceren veel zaden en sterven daarna. Ze 
overbruggen droge perioden dus als zaad. Dat 
maakt dat deze eenjarigen een goede buffer zijn 
in extreme weersomstandigheden. Als andere 
planten de droogte niet overleven, zullen de een-
jarigen de lege ruimte vullen. Dat maakt ze ook 
interessant op een groendak, waar ze nu zelden 
gebruikt worden.”

Dik oké
Van de klassieke groendakenlijst en de mediter-
rane lijst selecteerde Van Mechelen 18 planten-
soorten om twee jaar mee te experimenteren: 
“We hebben die planten gezaaid, zowel op een 
groendak hier in Leuven als op een dak van de 
universiteit van Avignon, met op beide locaties 
een deel in de schaduw en een deel in de volle 
zon, en drie diktes van ondergrond. In Avignon 
verliep het kiemen wat vlotter, maar stond het 
groendak er tijdens de zomer kaler bij. Schaduw 
of zon maakte niet zoveel uit, wel de ondergrond: 
zowel hier als in Frankrijk hadden we de beste 
resultaten op de dikste laag met 10 centimeter 
substraat in combinatie met een watervasthou-
dende mousse. Die dikkere laag is ook belangrijk 
voor de groei van de eenjarige planten.”

“Je moet de dynamiek van de natuur volgen”, 
voegt Van Mechelen toe. “We zagen op onze 
groendaken spontaan 33 soorten onkruid op-
duiken. Dat onkruid maakt deel uit van het eco-
systeem: het sterft af bij droogte en verrijkt de 
bodem. Zolang het onschadelijk is – en bijvoor-
beeld niet te diep wortelt – is het dus interessant 
om het te laten staan. Maar mensen controle-
ren graag wat er groeit. Bij de jaarlijkse onder-
houdsbeurt van groendaken is men nogal snel 
geneigd om onkruid uit te trekken. Of nog wat 
bij te sproeien bij droogte. Maar sproeien is in 
ons klimaat enkel nodig in de beginfase van een 
groendak. Dorre, kale plekken horen er af en toe 
bij, ook al ziet het er niet mooi uit. We moeten 
leren de natuur haar gang te laten gaan.”

Dorre, kale plekken horen 
er af en toe bij, ook al ziet 

het er niet mooi uit. We 
moeten leren de natuur 
haar gang te laten gaan.

Wat is een groendak?
Als je droomt van een moestuin à la 
Wim Lybaert op het dak van je stads-
woning, dan gaat het om een inten-
sief groendak: eigenlijk een daktuin, 
met een diepe bodem van meer dan 
20 centimeter waarin zowel kleine 
plantjes als bomen kunnen groeien. 
Je kan lopen op dit type groendak en 
het geeft je alle voordelen van een 
tuin. Maar door het grote gewicht is 
een daktuin niet op alle daken moge-
lijk en het vergt ook veel onderhoud.

Bij de term groendak hebben de 
meesten onder ons het beeld van 
een extensief groendak voor ogen: 
lage vegetatie zoals vetplantjes, 
mossen en kruiden op een minerale 
substraatlaag (zoals lavakorrels) van 3 
tot 20 centimeter. Hier kan je niet op 
lopen, maar het vergt weinig onder-

houd en is het meest duurzaam. De 
substraatlaag is van cruciaal belang: 
die moet water vasthouden om dro-
ge periodes te overbruggen, maar de 
plantjes mogen ook niet te nat staan.

Een groendak heeft naast het esthe-
tische aspect nog vele voordelen. Het 
zorgt voor een langere levensduur 
van het dak, doordat het beschermt 
tegen uv-stralen. Het is zowel ther-
misch als geluidsisolerend en het buf-
fert (hevige) regenval. Een groendak 
filtert ook fijn stof en is een ecosys-
teempje op zich: het zorgt voor meer 
biodiversiteit, zowel van planten als 
van insecten die voor bestuiving zor-
gen. Sommige gemeenten subsidië-
ren de aanleg van groendaken, maar 
het aantal subsidies werd de laatste 
jaren teruggeschroefd. (if )

De mogelijke 
bloemenpracht op 

een groendak.

Prachtanjer 

Iris lutescens 

Muurpeper 

Wit vetkruid 

Zilverschildzaad 
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 BEELDIGE WETENSCHAP  

Een bolletje silicagel van ongeveer vijf micro-
meter – 5 miljoensten van een meter – onder 
de scanning elektronenmicroscoop. Zulke si-
licagel-bolletjes vind je soms in een klein pa-
pieren zakje in nieuwe kleren, om het vocht te 
absorberen. Maar dit kleintje gaat een totaal 
andere toekomst tegemoet, vertelt weefsel-
ingenieur Dennis Lambrechts. Hij werkt als 
postdoctoraal onderzoeker voor het Prome-
theus-platform, de divisie van KU Leuven 
Research & Development die onderzoek doet 
naar botherstel. 

Bij botherstel moet u niet denken aan een 
klassieke prothese zoals een titanium bol, maar 
wel aan een levend implantaat: een biologisch 
combinatiepreparaat met cellen, eiwitten die 
het herstel bevorderen, en een draagstructuur 
van biologisch materiaal. De weefselingeni-
eurs kweken het levende weefsel in vitro en 
assembleren het in lagen. “Maar de omstan-
digheden in ons lichaam zijn anders dan op 
zo’n kweekplaatje. De concentratie zuurstof 
ligt bijvoorbeeld veel lager dan bij een kweek-

je. En dat beïnvloedt de groei en hoe de cellen 
zich specialiseren.” 

“Om te bepalen wat de ideale zuurstofcon-
centratie is en om het celgedrag in ons lichaam 
zo goed mogelijk na te bootsen, moest ik zelf 
eerst een tool ontwikkelen om de zuurstofcon-
centratie te meten: voor kweekplaatjes bestond 
dat al, maar nog niet voor een driedimensionale 
structuur zoals een implantaat.” 

Enter de silicagel bolletjes. Hier op de foto 
een exemplaar met kratertjes, maar dat kan 
geen kwaad. “Die deukjes zijn hoofdzakelijk het 
gevolg van het vormingsproces van de laagjes 
silica. In het bolletje zitten deeltjes die gevoelig 
zijn voor zuurstof en die we kunnen detecteren 
met fluorescentie. Het vergt nog verder onder-
zoek, maar de bedoeling is dat die bolletjes als 
zuurstofmetertjes worden toegevoegd aan de 
cellen in de implantaten.” Ilse Frederickx

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

Mislukt golfballetje? 
Geblutste meteoriet?
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In UZ Leuven werd voor het eerst in België 
een kind met scoliose behandeld met magne-
tic rods, staven in de wervelkolom die achteraf 
uitwendig opgespannen worden met behulp 
van een magneet. Die techniek bespaart het 
kind een vijftal operaties.

Scoliose is een verkromming en verdraaiing van 
de ruggengraat. Een volwassene met ernstige 
scoliose kan behandeld worden met een opera-
tie waarbij staven en schroeven de wervelkolom 
definitief fixeren. Bij een kind is zo’n staaf niet 
mogelijk omdat het nog volop groeit. Daarom 
werken scoliosechirurgen met groeistaven, die 

Scoliosepatiënt behandeld 
met magnetische groeistaven

kunnen meegroeien in de wervelkolom. Tijdens 
een operatie zet de chirurg een verankering 
bovenaan en onderaan de kromming van de 
ruggengraat, met ertussen een staaf. Die wordt 
elke zes maanden opgespannen, zodat de rug 
kan blijven groeien met een gemiddelde van 1 
centimeter per ingreep. Een succesvolle tech-
niek, maar het patiëntje ondergaat wel elke zes 
maanden een operatie onder volledige narcose.

De magnetische groeistaven hanteren het-
zelfde principe, maar hebben het voordeel dat 
er – na de operatie om de staven in te brengen 
– geen chirurgische ingrepen meer nodig zijn. 
In plaats van de staaf op te spannen tijdens een 
operatie bevat de magnetic rod een magneet die 

uitwendig gestimuleerd kan worden. Een sterke 
elektromagneet ‘trekt’ aan de staaf binnenin, die 
zo bij elke manipulatie twee tot drie millimeter 
kan groeien.

“We sparen hiermee gemiddeld vijf operaties 
en bijhorende hospitalisatie uit”, zegt orthope-
disch chirurg Pierre Moens, die de ingreep uit-
voerde. “Bovendien kunnen we de staven ver-
lengen na kortere periodes, bijvoorbeeld na drie 
of vier maanden: dat zorgt voor minder druk op 
de verankeringspunten. De ingreep kan tijdens 
een gewone consultatie gebeuren en is niet pijn-
lijk. Het kind heeft minder kans op een infectie, 
wat toch altijd een risico is tijdens een chirur-
gische ingreep. Heel wat van onze scoliosepa-
tiëntjes hebben bovendien een neuromusculai-
re aandoening, waardoor ze extra gevoelig zijn 
voor narcose: die hoeven ze met dit systeem niet 
te ondergaan. En er is het psychologische aspect: 
veel kinderen met scoliose ontwikkelen een pa-

nische angst voor de operatiezaal.”
In buurlanden als Engeland en Luxemburg ge-

bruikt men de magnetische groeistaven al enkele 
jaren. “Helaas wordt de techniek bij ons nog niet 
terugbetaald. Hopelijk komt daar snel verande-
ring in. Britse studies tonen aan dat magnetische 
groeistaven de maatschappij minder kosten dan 
vijf operaties en hospitalisaties.”

Gemiddeld twee procent van de schoolkinde-
ren heeft last van een milde of ernstige vorm van 
scoliose. De meesten kunnen geholpen worden 
met een korset. Enkel kinderen met ernstige sco-
liose worden geopereerd. UZ Leuven opereert 
één tot twee kinderen met scoliose per week. Ge-
middeld zullen vijf tot tien patiëntjes per jaar in 
aanmerking komen voor de magnetische groei-
staaf. Het gaat voornamelijk om kinderen met 
een neuromusculaire aandoening zoals spinale 
spieratrofie en kleuters bij wie de scoliose snel 
verergert en bij wie een korset niet werkt.

gENEESkuNDE

nieuw licht 
op bouwwoede 
van farao Achnaton
De Egyptische farao Achnaton, vooral bekend om zijn vrouw Nefertiti en zijn 
opvolger Toetanchamon, liet in de veertiende eeuw voor Christus een enorme 
nieuwe hoofdstad verrijzen. Door satellietbeelden te analyseren heeft de onder-
zoeksgroep van professor Harco Willems nu een reusachtige ‘industriezone’ 
ontdekt waar de gebruikte bouwstenen werden gedolven.

De steengroeves 
ten noorden 
van Amarna zijn 
zo groot dat er 
miljoenen blokken 
moeten zijn 
geproduceerd.

De stad Amarna ligt zo’n 300 km ten zuiden van 
Cairo, en werd in 1350 voor Christus door Ach-
naton opgericht als nieuwe hoofdstad van het 
Egyptische rijk. Achnaton – ook wel de ketter-
koning genoemd, omdat hij de monotheïstische 
Atoncultus introduceerde – spaarde kosten noch 
moeite om in enkele jaren tijd, in het midden 
van de woestijn, een stad van vele vierkante ki-
lometers uit de grond te stampen. Zijn religieuze 
revolutie sloeg niet aan en na vijftien jaar al werd 
de stad verlaten.

Net buiten Amarna vonden de onderzoekers 
vorig jaar al de resten van een industriële bui-
tenwijk. Nu blijkt dat de industriezone zich uit-
strekt tot twaalf kilometer ten noorden van de 
stad. De agglomeratie is daarmee zo’n zes vier-
kante kilometer groter dan eerst aangenomen. 

In de industriezone ontdekten professor Wil-
lems en zijn team honderden steengroeves waar 
talatatblokken werden geproduceerd, een type 
bouwblokken dat enkel tijdens de Amarnape-
riode werd gebruikt. De groeves zijn zo groot 
dat er miljoenen blokken moeten zijn geprodu-
ceerd. “De ontdekking toont aan dat de bouw 
van Amarna een megaproject van ongekende 
schaal moet zijn geweest”, zegt Willems. 

In de groeves troffen de onderzoekers tallo-
ze teksten en dateringen aan, daar achtergelaten 

door de mijnwerkers, en ook heel wat graffiti, 
waaronder afbeeldingen van de zonnegod. 

Het industriële gebied wordt doorkruist door 
tientallen wegen en paden. Met behulp van sa-
tellietfoto’s konden de onderzoekers dit hele 
netwerk in kaart brengen. “Heel wat wegen lei-
den naar de Nijl, waaruit we afleiden dat daar 
minstens zes havens geweest moeten zijn”, zegt 
Willems. Vanuit die havens werden de blok-
ken over de Nijl naar Amarna verscheept. Eén 
gebied bevond zich zo hoog in de woestijn dat 
de bouwblokken niet via de Nijl, maar via een 
woestijnweg naar Amarna werden vervoerd. 

Door de ontdekking wordt duidelijk dat de 
opbouw van Amarna erg vergelijkbaar is met 
die van een hedendaagse stad, met eerst in-
dustriële buitenwijken vooraleer je het echte 
stadscentrum bereikt. “Zoiets hebben we nog 
nooit gezien in Egypte”, zegt Willems in een 
interview met deredactie.be: “Wie aan Egyp-
te denkt, denkt aan piramides en andere gro-
te monumenten, maar wij proberen hele regio’s 
in kaart te brengen en hoe die samenhangen. 
Vergelijk het met een Belgische stad uit de mid-
deleeuwen, zoals Gent. Je moet niet alleen de 
Sint-Pieterskerk bestuderen, maar ook hoe het 
middeleeuwse wegenpatroon in de hele regio in 
elkaar zat.”

EgyPToLogIE
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een beeld (of twaalf) zegt 
meer dan duizend woorden 

Een kleine greep 
uit het fotografisch geheugen 

“een ambassadeur die 
vertrouwen uitstraalt”

Ererector Dillemans over geboorte 
en groei van zijn geesteskind

u was weer geweldig 
de voorbije 25 jaar

Het grappigste, grofste en geniaalste 
in één grote grabbelton   

faxen, floppy’s en 
flippende proffen

Oud-hoofdredacteur Pascale 
Goossens over de pioniersjaren 
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nze Campuskrant bestaat 
25 jaar. Dat is jong, maar 
oud genoeg om een verle-

den te hebben. Uit mijn jeugd herinner ik 
me het laatste nummer van de Franstalige 
Antwerpse krant Le Matin, die ermee op-
hield in 1974, 80 jaar na haar oprichting. 
Une longue vie d’homme. Zo beschreef de 
krant haar eigen geschiedenis, vreemd 

dat die woorden in mijn hoofd zijn blij-
ven hangen. Tegenover die leeftijd klinkt 
25 jong en dartel. Een moment waarop de 
dood onrechtvaardig vroeg zou komen, 
maar ze komt niet.

Campuskrant is een geweldig blad. Dat 
schrijf ik vanuit een volstrekt objectie-
ve, volledig neutrale positie. Mocht het 
laatste niet geheel waar zijn, het eerste is 
het wel. 

Van levensbelang voor Campuskrant 
is haar onafhankelijkheid. Natuurlijk is 
censuur van de academische overheid 
uit den boze. Maar dat geldt evenzeer 
voor zogenaamd goedbedoelde vaderlij-
ke wenken: lichte pressie om allerlei on-
zin uit de krant te houden of er juist in 
te krijgen. 

Toegegeven, zoals elke lezer zou ik in 
Campuskrant smullen van lange analyses 
over sacramentaliën en een speciaal ka-
tern betreffende vervreemding van ker-
kelijke goederen. Maar als de redactie zelf 
niet op deze briljante gedachte komt, zal 
ik het niet zijn die haar daarop wijs.

Het geheim van een goede krant is 
haar volledige redactionele onafhan-
kelijkheid. Geen druk. Niet direct. Niet 
indirect. Het ergste wat een redactie kan 
overkomen, is zelfcensuur. De vrees dat 
iets wat er staat weliswaar niet verbo-
den is, maar eigenlijk toch ongeoorloofd 
blijft. Aan die verborgen verleiding gaan 
allerlei bedrijfsbladen hopeloos ten on-
der. Dus mag in Campuskrant alles. Kri-
tiek op de rector. Eventueel zelfs op het 
studentenblad Veto. Geen enkele koe 
is heilig. 

Verheugend is dat mij af en toe klach-
ten bereiken over bepaalde stukken. Het 
tegendeel zou een ramp zijn. Zo rea-
geerden enkele lezers bijzonder boos op 
Mia Doornaert die de directeur van het 
VSKO, Lieven Boeve, een kruistocht voor 

de hoofddoek verweet. En het en passant 
ook nog over verminkingen van vrouwen 
in Afghanistan had. 

Tja. Ook columnisten zijn vrij in 
 Campuskrant. Wat is trouwens de bete-
kenis van een column als hij enkel beves-
tigt wat iedereen al lang denkt, hoort te 
denken of denkt te denken? Columnis-
ten zijn bizarre mensen die aan een krant 
niets toe te voegen hebben, tenzij ver-
warring en onzekerheid. Soms ook sti-
listische bravoure, die je Mia Doornaert 
niet kan ontzeggen.

Campuskrant laat de wereld zien wie 
we zijn als universiteit. Maar ze toont 
ook hoe anderen ons zien. Ze vormt het 
levende bewijs dat de universiteit geen 
ivoren toren is. Het tegendeel hoor je wel 
eens beweren door lieden die zelf al de-
cennia op een andere planeet leven. Of 
vanuit hun verknechte bestaan heimelijk 
jaloers zijn op de vrijheid die aan de uni-
versiteit wel degelijk heerst.

Tegelijk helpt Campuskrant ons om 
niet ten onder te gaan aan zelfgenoeg-
zaamheid. Die loert altijd om de hoek. 
Neem nu de recente protesten van stu-
denten en docenten aan de universiteit 
van Amsterdam. Het bestuur verliep er 
uitermate keurig, vlot en efficiënt. De 
boordtabellen klopten en het rendement 
was hoog. En dan opeens de opstand. 
Dat heb je met een broodnuchter beleid 
waarop ogenschijnlijk niets aan te mer-
ken valt: plotseling wordt het ondraag-
lijk. De vervreemding slaat toe. Het den-
ken aan de universiteit is vaak wel, maar 
niet altijd efficiënt. Soms is het lang en 
bochtig, houdt het halt op plekken waar 
keurige regenten liever op een drafje 
voorbij hollen. 

Campuskrant mag nooit de stem wor-
den van het beleid, wel een stem die 
het beleid wakker houdt. Wie bestuurt, 
wordt altijd een beetje een karikatuur van 
zichzelf, en laat zich in slaap wiegen door 
de evidentie van de macht, hoe beperkt, 
futiel, tijdelijk die ook is.

Dus, beste Campuskrant, help ons door 
volledig vrij te zijn. Door aan niemand te 
gehoorzamen. Beschouw een klacht als 
een compliment, lees in elke boze blik de 
vervulling van een missie. 

Als elk stuk zwanger is van lof op de 
KU Leuven, worden wij een kleine uni-
versiteit. Terwijl we natuurlijk een grote 
zijn, in alle betekenissen van het woord. 
Tenzij jullie erin slagen het tegendeel te 
bewijzen, uiteraard op onze kosten. 

Beste redactrices en redacteurs van 
Campuskrant, mochten jullie denken dat 
ik het wierookvat zwaai om bij jullie een 
wit voetje te halen, dan hebben jullie vol-
komen gelijk. Maar die intentie komt pas 
op de tweede plaats. Dat zweer ik. Alles 
wat hier staat, meen ik echt.

center of 
excellence

O

Beschouw een klacht 
als een compliment, 
lees in elke boze blik 

de vervulling van 
een missie.

Heel veel documentatie over de oertijd van Campuskrant is er in het ar-
chief van het rectoraat niet te vinden. De oprichting verliep blijkbaar 
eenvoudig en soepel. Ook dat kan. Maar waarom een archief uitspitten 
als we gewoon bij de geestelijke vader kunnen binnenstappen? Ludo meyvis

k wilde een blad dat kon bijdragen tot de 
eenheid van de universiteit”, zegt  Roger 
Dillemans, van 1985 tot 1995 rector van 

de universiteit. “Wat nu de ‘Groepen’ zijn, be-
stond in feite toen ook al, niet administratief, 
maar wel in baksteen. We moesten ervoor zor-
gen dat dat geen drie universiteitjes zouden wor-
den, en dus moesten we bewust werken aan de 
eenheid van de universiteit, het universitas-pro-
ject. We hadden wel het magazine Academische 
Tijdingen, maar dat was niet het ideale spoor. We 
wilden iets nieuws, iets herkenbaar Leuvens. En 
dat is Campuskrant geworden.” 

“Onderzoek, onderwijs en maatschappelijke 
dienstverlening leverden altijd weer nieuw ma-
teriaal, waaruit Campuskrant kon putten om zo-
veel mogelijk doelgroepen aan te spreken en om 
universiteitbreed nieuws te verspreiden, nieuws 
van de basis voor de basis, niet door het rectoraat 
georganiseerd. Een heuse krant, dus. Ik denk dat 
dat goed geslaagd is.” 

“Herman Torfs, toen de directeur van de 
Dienst Informatie en Onthaal, waaruit de hui-
dige Nieuwsdienst gegroeid is, tekende het plan 
uit, en Pascale Goossens werd de hoofdredactri-
ce van het nieuwe blad. Met hun ploeg hebben ze 
er vanaf het eerste nummer in januari 1990 een 

succes van gemaakt.”
“Sommigen beweren dat ik het initiatief om 
Campuskrant op te richten genomen heb om stu-
dentenblad Veto te counteren, maar dat is hele-
maal niet waar. Toegegeven, ik heb wat aanvarin-
gen met Veto gehad, omdat ik vond dat het zich 
in die jaren soms te negatief opstelde tegen de 
universiteit en haar bestuur, maar  Campuskrant 
is nooit bedoeld als anti-Veto. Hoe meer com-
municatie, hoe beter.”

“Natuurlijk is er een pr-aspect, maar dan in 
afgeleide vorm, nooit als hoofddoel. De bes-
te pr is wat je bereikt met goede berichtge-
ving over een goede universiteit, en dat doet 
 Campuskrant.”

ambassadeur
“Essentieel is voor mij het gemeenschapsbou-
wende karakter. Iedereen die zich betrokken 
voelt bij de KU Leuven kan elkaar vinden in 
Campuskrant: professoren, studenten, perso-
neel, alumni, of wie dan ook. Dat blijft van groot 
belang, zeker nu we opnieuw een fase van grote 
verandering en groei doormaken. Berichten van 
Campuskrant zijn berichten ‘van de universiteit’, 
en initiatieven die de krant bekendmaakt, wor-
den initiatieven van de hele universiteit. Denk 

I

In 1990 zette Pascale Goossens als eerste hoofd-
redacteur haar schouders onder  Campuskrant. 
“Het was pionieren in de prehistorie van 
de ICT.” 

“Rector Dillemans wilde een blad voor de hele 
universitaire gemeenschap. Niet alleen voor 
professoren, maar ook voor administratief en 
technisch personeel, voor studenten en alum-
ni. Campuskrant moest een bron van objectieve 
informatie zijn, en op een toegankelijke manier 
berichten over alles wat zich afspeelde binnen de 
universitaire gemeenschap. Vandaar die rigide ru-
briceringen in de eerste jaargangen: Onderzoek, 
Cultuur, Sport, Personeel, Studenten ... ”

Al was het de bedoeling een publicatie te ma-
ken volgens de regels van de journalistieke kunst, 
in het begin was er geen budget voor journalis-
ten. “Ik probeerde dus wetenschappers en al wie 
nieuws te melden had te overhalen om zelf de 

“ Wetenschap op 
gazettenpapier,  
dat was gewaagd”

“ De beste pr 
is sterke 
berichtgeving”

De geeSteLijKe vaDeR: eReRectoR RogeR DiLLemanS

tekst te schrijven. Waarna er stevig geredigeerd 
moest worden, want lang niet iedereen was een 
begenadigd auteur. In die tijd was het een gewaag-
de oefening: wetenschap op gazettenpapier, som-
mige professoren vonden dat niet kunnen.” 

En de ombuiging van academisch taalgebruik 
in een heldere, vinnige stijl viel niet altijd in goede 
aarde. “Ik herinner me ook een prof die boos was 
omdat zijn onderzoek op de laatste pagina stond 
– tot ik hem vertelde dat sommige mensen van 
achteren naar voren lezen (lacht). Gelukkig kon-
den kwesties waar lange tenen in het spel waren 
vaak gesust worden. En rector Dillemans gaf de 
redactie een grote vrijheid, we voelden ons altijd 
door hem gesteund.”

krijsende printers
Ze glimlacht als ze terugdenkt aan de redactie in 
de ‘catacomben’ van de Universiteitshal, de plaats 
waar nu de toga’s worden bewaard. “Alles gebeur-

© KU Leuven | Rob Stevens
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aan wat het  Leuvens Universiteitsfonds bereikt, 
onder andere via  Campuskrant. Of denk aan de 
Universiteit  Derde Leeftijd, de  Lessen voor de 
XXIste eeuw, het Metaforum, aan de vele initia-
tieven van onze personeelsleden, onderzoekers 
en studenten. Die krijgen allemaal een Leuvens 
waarmerk mee, raken bekend bij de hele ge-
meenschap en ver daarbuiten, en dat is uiterst 
waardevol. Dat blijft zo, ook in een tijd van digi-
talisering. Die brengt nieuwe uitdagingen mee, 
maar de kern blijft: de nood aan een gemeen-
schap met een identiteit. Het campusbegrip heeft 
altijd behoefte aan een eigentijdse invulling, met 
veel aandacht voor menselijke interactie. Een 
goede pers draagt daar toe bij.”

“Campuskrant geniet vertrouwen, en straalt 
dat ook uit. Het vervult daardoor al jarenlang 
een rol van ambassadeur en van liaison. Is er 
ruimte voor verbetering? Natuurlijk, altijd. Ik 
lees bijvoorbeeld wat te weinig opiniestukken. 
Zinvolle kritiek is nochtans essentieel voor de 
kwaliteitsvolle uitbouw van een project als dit.”

“Maar nu is het natuurlijk een feestelijk mo-
ment. Voor iedereen die zich al die jaren met 
overtuiging heeft ingezet voor dit mooi, optil-
lend blad, waar ik graag in blijf lezen: mijn diep-
hartige dank – en nog vele jaren.” 

Ererector Dillemans met het 
eerste nummer: “Campuskrant 
geniet vertrouwen en straalt 
dat ook uit.”

de heel ambachtelijk. We hadden geen e-mail, 
geen gsm, geen flitsende digitale lijnen naar de 
drukkerij. We werkten met een fax, krijsende 
naaldprinters en ‘floppy’s’, waarmee de teksten 
naar de drukker werden gebracht. De lay-out 
werd met de hand uitgetekend. Het was pionieren 
in de prehistorie van de ICT.”

Campuskrant verscheen destijds om de twee 
weken, en voor de kleine redactie was nacht- en 
weekendwerk vaste prik. “Mijn moeder zorgde 
voor de catering (lacht). Maar het was een plezie-
rige tijd, we waren een goed team.” 

“We wilden een leesbare krant maken, en tege-
lijk had ze onvermijdelijk een zeker staatsbladge-
halte, met beleidsnieuws, promoties en vacatures. 
We waren opgetogen als we geciteerd werden in 
de nationale pers. Die knipsels bewaarden we in 
onze ‘stoefmap’ (lacht).”

“Sommige rubrieken van het eerste uur hielden 
stand, zoals ‘Leven na de universiteit’. Het doet 
deugd te zien dat de Campuskrant van vandaag 
nog steeds uniek is in zijn genre en tegelijk is uit-
gegroeid tot een volwaardige speler in de media.”

Na Campuskrant was Pascale twintig jaar co-
ordinator en eindredacteur bij onder meer Knack 
Weekend en Bodytalk. Vandaag freelancet ze voor 
diverse uitgeverijen. “Heel wat eminente journa-
listen van vandaag hebben hun eerste stappen ge-
zet bij de Campuskrant van toen.”  (ivh)

campuskrant
for dummies
Wat is Campuskrant, waarom, voor wie en 
hoezo? Na 25 jaar mag u het eindelijk wel 
eens weten. 

We zijn een krant, omdat we er zo uitzien. Maar 
we hebben evengoed iets van een magazine, 
omdat we maandelijks verschijnen en voorbij de 
waan van de dag kijken. We zijn een bedrijfsblad. 
En toch ook weer niet. Goed, we worden betaald 
door de KU Leuven, maar er is altijd plaats voor 
ongezouten meningen. We zijn een alumniblad. 
En toch ook weer niet. Het gros van onze lezers 
zijn alumni, maar we willen ook het personeel 
van de KU Leuven bereiken, en als het kan een 
roedel studenten. We mikken niet speciaal op de 
pers, maar we worden wel graag geciteerd. Dat 
diverse lezerspubliek dwingt ons ertoe om in-
valshoeken te zoeken die iedereen kunnen aan-
spreken en zó te schrijven dat ze dat ook doen.

Waar halen we ons materiaal? We volgen de 
vele tamtams van dit huis, hebben lijnen met de 
faculteiten en diensten, en houden de social me-
dia in de gaten. In onze loft wonen ook de persat-
taché’s, en hun telefoontjes luisteren we schaam-
teloos af. Mag u zelf onderwerpen aanbrengen? 
Uiteraard, hoe meer hoe liever.

We baseren ons op de drie pijlers van de uni-
versiteit: onderzoek, onderwijs en dienstverle-
ning. Doet u onderzoek naar verre sterren en 
planeten of minuscule beestjes die ons ziek ma-
ken? Laat het ons weten, zolang het maar enigs-
zins uit te leggen is. Heeft u dé manier ontdekt 
om studenten bij de les te houden, of heeft u een 
andere heilige graal van het onderwijs gevon-
den? Wij zeggen het voort. Timmert u als alum-
nus aan de weg naar wereldvrede of vult uw 
spin-off een gapend gat in de markt? Stuur even 
een mailtje. We jagen niet uitsluitend op scoops, 
maar vinden het wel prettig om er af en toe één 
te  hebben.

smaakvol gekruid
Natuurlijk moeten we selecteren. Twintig pagi-
na’s per maand is nu ook weer niet zóveel. We 
proberen telkens een evenwichtige mix te bren-
gen van onderwerpen die de grote reikwijdte 
van de universiteit weerspiegelen én ons brede 

lezerspubliek aanspreken, aangevuld met en-
kele prikkelende vaste rubrieken. Dat betekent 
onvermijdelijk dat we moeten kiezen uit al wat 
ons bereikt en aangeboden wordt. We begrijpen 
dat een plaatsje in Campuskrant het allerhoog-
ste is, maar de Nieuwsdienst bekijkt graag alle 
opties – een artikel op de nieuwssite, een post 
op  Twitter, een persbericht, een bijdrage op 
‘KU Leuven blogt’ …

Kritiek op het huis, kan dat? Zeer zeker. Lie-
ver geen goedkoop gescheld of doelloos geschop, 
maar smaakvol gekruid commentaar op god en 
klein Pierke is heel erg welkom. Een lezersbrief 
of opiniestuk? Hou u niet in. We hebben de 
KU Leuven lief, maar zinvolle kritiek is ook een 
uiting van liefde.

Wat is Campuskrant niet: een evenementena-
genda, of verslagenbundel. We vullen onze pa-
gina’s graag journalistiek in. Een congres, boek, 
viering of ander initiatief met KU Leuven-link 
kan uiteraard wel een kapstok zijn om een artikel 
aan op te hangen. We denken graag mee over een 
geschikte invalshoek.

Wat we maar willen zeggen: Campuskrant is 
echt wel een mooi forum voor uw werk als aca-
demicus, uw succesverhaal als alumnus, uw as-
piraties als student, uw verfrissende ideeën als 
personeelslid of uw diepe verzuchtingen als be-
leidsmens. Dat hebben de voorbije 25 jaar hope-
lijk bewezen. We horen nog van u.

En wie zijn die “we” dan wel? Sigrid is chef 
van de Nieuwsdienst en vormt samen met co-
ordineer- en redigeerheer Reiner de hoofdre-
dactie. Het team van redacteurs bestaat uit Ilse, 
Ine, Ludo en Wouter, die ook de lay-out voor 
zijn rekening neemt. Rob is sinds jaar en dag 
de huisfotograaf. Zij delen ‘De Loft’ – tegenover 
het rectoraat in de Universiteitshal – met de an-
dere collega’s van de Nieuwsdienst, die elk op 
hun manier ook onmisbare bijdragen leveren 
aan  Campuskrant. 

  Campuskrant online: www.kuleuven.be/ck/ 
Nieuwssite: nieuws.kuleuven.be 
Vragen, opmerkingen, suggesties?  
nieuws@kuleuven.be, 016 32 40 13

De nieuwsdienst van de KU Leuven. 
Vooraan (vlnr): Ilse Frederickx, 
Ludo Meyvis, Reiner Van Hove, 

Wouter Verbeylen, Rob Stevens, 
Ine Van Houdenhove. Achteraan (vlnr): 

Inge Verbruggen, Anke Vander Elst, 
Sigrid Somers, Tine Danschutter, 

Julia Nienaber en Sarah Somers
©

 KU
 Le

uv
en

 | R
ob

 St
ev

en
s

“ De beste pr 
is sterke 
berichtgeving”

© KU Leuven | Rob Stevens



in beeld4 CAMPUSKRANT | 25 MAART 2015

De dansvloer brengt 
generaties samen 

tijdens het galabal 
van studentenclub 

Lovania.

Happy feet tijdens het 
Beiaard-festiBAL op 

het Ladeuzeplein.

2003

Sloveense 
topzwemmers komen 

naar Leuven voor 
een kinesiologische 

evaluatie. 2003

Studentes krijgen 
de fijne kneepjes 

van het paaldansen 
aangeleerd tijdens 

de Vrouwenweek van 
studentenkringen 

Apolloon, LBK en VTK. 

Toenmalig rector 
Mark Waer 

en ererector
Marc Vervenne 

proberen de nieuwe 
beiaard van het Groot 

Begijnhof uit.

2008

2009

2008

25 
JAAR

1990 – 2015
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Bijna iedereen luistert 
aandachtig tijdens 
overleg in één van de 
operatiekwartieren 
van Gasthuisberg.

Proffen protesteren 
tijdens het 
Patroonsfeest 
tegen het plan 
om de opleiding 
kinesitherapie van de 
universiteit weg te 
halen.

De Kinderuniversiteit 
laat honderden
studenten in spe 
proeven van colleges 
en workshops.

Eredoctor Roger Y. 
Tsien ontsnapt even 
uit de stoet der togati 
voor een kiekje.

Tijdens de opening 
van het academiejaar 
protesteren studenten 
als bedelaars tegen 
de besparingen in het 
hoger onderwijs.

Tweeduizend 
studenten zetten de 

keel wijd open tijdens 
een massacantus op 

het Ladeuzeplein.

© KU Leuven | Rob Stevens | Johan Van Cutsem

2013

2001

Gekroonde hoofdjes 
omringen het – toen 
nog – prinsenpaar 
tijdens een bezoek 
aan het Centrum 
voor Ervaringsgericht 
Onderwijs.

2007

1997

1995

2014

2008
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een kwarteeuw 
gekortwiekt
Blader met ons mee door bijna 8.000 pagina’s Campuskrant 
en duik in dit compleet incomplete overzicht.

“Teer niet op de sociale zekerheid 
maar draag zorg voor je gezondheid, 
een geschenk dat niet iedereen heeft 
gekregen. Zo blijft er meer geld over voor 
mensen die geen levensstijlziekte hebben 
maar een echt probleem.” Oud-studente 
LO Sonja Kimpen trekt hard van leer in 
Leven na Leuven.

De universiteit bant de sigaret. “Zelfs 
fervente rokers blijken bereid een totaal 
rookverbod binnen de gebouwen te 
aanvaarden, op voorwaarde dat de 
halfslachtige situaties verdwijnen.” Voor 
de gelegenheid sieren bekende rokers van 
de Dienst Communicatie de cover.

Professor Bart Nuttin ontwikkelt een 
manier om patiënten met obsessief-
compulsieve stoornis te behandelen 
door middel van elektrische stimulatie 
van de hersenen. Daartoe worden 
elektroden in de hersenen aangebracht 
die via een kleine stimulator, 
vergelijkbaar met een pacemaker, 
elektrische schokken geven aan de 
hersencellen. 

Professor Jan Geuns van het Labo voor 
Plantenfysiologie optimaliseert de 
cultuur van stevia. Voorlopig is het 
gebruik van stevia als zoetstof nog 
niet goedgekeurd door de Europese 
Commissie, maar Geuns heeft goede 
hoop dat alles over een maand of 
twee geregeld is. Dat blijkt iets te 
optimistisch: het zal tot 2011 duren voor 
stevia eindelijk verkocht mag worden.

Microsoft-boegbeeld Bill Gates brengt 
een bezoek aan Leuven. “In zijn toespraak 
liet Gates zich ontvallen vroegtijdig 
met studeren te zijn gestopt. Wat 
hij vanzelfsprekend niemand van de 
aanwezigen wilde aanraden.”

Een advertentie van een hamburgerketen 
schiet bij een aantal lezers in het 
verkeerde keelgat. “Door de grote 
reclamebudgetten van McDonald’s 
krijgt het studentenrestaurant van de 
K.U.Leuven rake klappen”, schrijven 
studenten van Politika in een lezersbrief. 
“We begrijpen dat Campuskrant maken 
geld kost. Toch zouden wij op prijs stellen 
als U in de toekomst Uw fondsen op een 
doordachter manier zou verzamelen.”

“Doe maar een trapgat”, luidde het vast 
op de eerste redactievergadering. De 
staatsietrap van de Universiteitshal siert 
in elk geval de cover van nummer 1, 
24 januari 1990, en zou nog herhaaldelijk 
de weg naar het allerhoogste aangeven 
op de bladzijden van Campuskrant. In 
haar editoriaal schrijft de redactie: “Wij 
hopen samen met u de Campuskrant 
uit te bouwen tot een blad waardoor 
de hele universitaire gemeenschap zich 
aangesproken voelt.” Kijken of dat klopt.

Wat die gemeenschap betreft: heb 
je op een feestje de vrouw van 
je leven ontmoet, dan helpt het 
studentensecretariaat je graag aan haar 
adres. “Iedereen met een gelijkaardig 
probleem kan steeds op deze dienst 
terecht.” Privacy schrijf je in 1990 nog 
met kleine p.

“Ons kwam ter ore dat zelfs de fameuze 
richtlijn 3 – ‘Het reglement van de 
universiteit staat niet toe dat studenten 
op hun kamer bezoek ontvangen van 
collega’s van het andere geslacht’ 
– vanaf volgend academiejaar naar 
de prullenmand verwezen wordt. 
Leuven wordt binnen de kortste keren 
herschapen in een soort Sodom, dat 
is wel zeker.” Campuskrant toont zich 
visionair en ziet de eerste tekenen van 
verloedering.

Rector Roger Dillemans: “Er is geen 
contradictio in terminis tussen 
universiteit en katholiek, zo lang je goede 
wetenschappers hebt – bij de studies over 
vermoeidheid van materialen komen geen 
evangelische principes kijken – en die 
wetenschap het lot van de mens verbetert. 
Als men dan zegt dat dit misplaatst is, 
begrijp ik er niets meer van.”

Mijlpaal: in het nummer van 1 september 
treffen we de eerste foto aan van de hand 
van Rob Stevens, onze huisfotograaf: 
blote voeten, een thema dat, samen met 
trapgaten, varkenskoppen en fietsen, zijn 
werk blijvend zou karakteriseren. 

Eén jaar na het afstuderen heeft 92% 
van de werkzoekende alumni een 
baan, zo blijkt uit een onderzoek van 
de Dienst Studie-Advies. Bovendien 
gaat het grotendeels om werk dat in 
overeenstemming is met het behaalde 
diploma en ook als dusdanig verloond 
wordt. Slechts 2% heeft op dat moment 
nog geen enkele werkervaring. 

De UZ zitten in slechte financiële papieren, 
de veelbesproken ‘put van de UZ’. 
Rector André Oosterlinck legt uit hoe 
een doorlichting en herstructurering 
de ziekenhuizen weer op het juiste 
spoor moeten krijgen: “De UZ worden 
geschraagd door een faculteit die qua 
wetenschappelijk onderzoek tot de 
Europese top vijf behoort, ze kunnen 
rekenen op een kwalitatief zeer 
hoogstaande staf en een enorme inzet van 
het personeel ... Zo’n instelling kan niet 
anders dan slagen. Dit was niet meer dan 
een accident de parcours.”

Campuskrant gaat op bezoek bij 
personeelsleden met een bijzonder 
huisdier. Passeren onder meer de revue: de 
wurgslang van secretaresse Bert Claessen 
en de vijf trekpaarden van professor 
Robert Piessens: “Ooit heb ik met twee van 
mijn paarden tijdens een practicum het 
begrip paardenkracht gedemonstreerd. 
Ze haalden scores van 8 tot 9 pk!”

Zuster Jeanne Devos en minister Jean-Luc 
Dehaene krijgen een eredoctoraat. 
En Campuskrant krijgt te maken met 
een zeldzaam zetduiveltje: In de 
onderschriften bij het verslag van het 
Patroonsfeest, prijkt de naam Jeanne 
Devos bij een foto van Dehaene en 
omgekeerd ...

Het Groot Begijnhof wordt Unesco 
werelderfgoed. Mooi, maar dreigt er 
geen overrompeling door toeristen? “In het 
ergste geval kunnen we altijd nog opnieuw 
de poort invoeren”, zegt professor Marc 
Vervenne, president van het Begijnhof.

Op 19 oktober lopen duizenden 
studenten scanderend door Leuven om 
te betogen tegen de invoering van 
het semesterexamensysteem – het 
levert een mooie coverfoto op. Ook 
een sterk beeld: het in brand steken 
van Campuskrant – of preciezer: een 
speciale editie die het nieuwe systeem 
uit de doeken doet. Al hoeft dat wat ons 
betreft niet herhaald.

Op het Canarische eiland La Palma 
wordt de Mercatortelescoop van het 
Instituut voor Sterrenkunde ingehuldigd. 
De natuurlijke omstandigheden voor 
astronomische observatie behoren er tot 
de beste van heel Europa.

Slechts een kwart van de eerstekanners 
is seksueel permissief, zo blijkt uit 
een onderzoek van het Centrum voor 
Bevolkings- en gezinsonderzoek. 
Vrouwelijke studenten hebben meer 
seksuele ervaring en zijn pessimistischer 
over de slaagkansen van hun huwelijk dan 
mannelijke studenten. De helft van de 
eerstekanners met een relatie meent ook 
dat ze de ware gevonden hebben.

Oud-student godsdienstwetenschappen 
Klaas Storme – aka Zaza – vertelt in 
Leven na Leuven hoe hij cartoonist werd: 
“Ik gaf destijds les in Leuven en had in 
die periode een figuurtje getekend: een 
studentje dat de gekste dingen beleef-
de. Jaren later belde Campuskrant mij op 
met de vraag of ik zin had om cartoons 
te tekenen bij een aantal ICT-artikels. 
Iemand van De Standaard merkte mijn 
tekeningen op – zijn vrouw was een 
trouwe Campuskrant- lezer – en van het 
één kwam het ander. Eigenlijk heb ik 
mijn job dus aan jullie te danken.”

Marc Vervenne vertelt over zijn eerste 
dagen als rector én als Leuvense BV: 
“Een erg merkwaardig gevoel is 
dat je beseft dat je plots de laatste 
verantwoordelijkheid draagt in een zeer 
complexe organisatie van bijna 30.000 
studenten en 15.000 personeelsleden. Je 
hebt geen rugdekking meer, geen para-
plu. En op straat zie je dat de mensen je 
herkennen. Soms zeggen ze vriendelijk 
goeiedag, soms stoten ze elkaar aan, zo 
van Dat is toch ...”

“Het beeld dat ik van zelfstandigen had 
was bijzonder negatief: sjoemelaars, 
profiteurs, dikke auto’s ... Maar ik bleek 
me te hebben vergist. Zelfstandige 
ondernemers zijn harde werkers!” 
Oud-student LO en Unizo-topman Karel 
Van Eetvelt heeft mettertijd enkele 
vooroordelen afgezworen.

“Wat het eredoctoraat voor mij betekent? 
My God! Ik ken van niks de betekenis, wij 
mensen zijn vragende wezens, altijd op 
zoek. Je stelt me meteen de moeilijkste 
vraag die er is: de zin van het leven!” De 
Italiaanse eredoctor Roberto Benigni 
krijgt in 2007 een eredoctoraat en is 
enkele maanden voordien in een interview 
met Campuskrant al zijn filosofische en 
uitbundige zelve.

1990

1993 1994 1995

1998

2003

2005

2004

2006

2000

Professor André Oosterlinck wordt tot 
rector verkozen. “Ik zal naar iedereen 
luisteren, en als specialist in signaal-
analyse zou ik de echte informatie toch 
moeten kunnen onderscheiden van 
de ruis.”
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Campuskrant is voortaan een 
maandblad. “Wie zich afvraagt wat 
wij gaan doen met die zeeën van tijd nu 
Campuskrant niet langer om de drie maar 
om de vier weken verschijnt, kunnen 
we alvast vertellen dat er leuke dingen 
op komst zijn.” Enkele maanden later 
ziet de nieuwssite van de KU Leuven 
het levenslicht.

Onderzoekers van de Faculteit 
Geneeskunde vinden in urinestalen 
van triatleet Rutger Beke eiwitten die 
de uitkomst van een epotest zouden 
beïnvloeden. Beke wordt op basis hiervan 
later vrijgepleit van dopinggebruik. 

Het eredoctoraat voor – toen nog – 
prins Filip leidt tot gemengde reacties 
in de pers. Campuskrant is alvast apetrots 
op het openhartige gesprek dat Ludo 
Meyvis heeft met de kroonprins, diens 
derde interview in de geschreven pers ever. 
“Voor mij was de uitreikingsceremonie 
vooral een intellectueel forum. Een paar 
extremisten hebben er een politieke zaak 
van willen maken. Ze moeten eens nieuwe 
slogans bedenken. Het wordt zo sáái op 
den duur.” 

Onderzoekers en professoren krijgen 
voor het eerst mediatraining. “Op 
televisie moet je praten alsof je het 
tegen een zestienjarige hebt, dan kan 
iedereen je volgen”, leert journalist en 
communicatie-adviseur Jeroen Wils, ooit 
freelancemedewerker van Campuskrant.

Veto pakt uit met Cantuskramp, een 
persiflage op, jawel, Campuskrant. 
Daarin onder andere een scoop over 
een zelfopschepsysteem in Alma: “Wie 
nog een beest wil eten, zal dat ook zelf 
moeten vangen en klaarmaken.”

Elf KU Leuven-motards verzamelen met 
hun stalen ros voor de universiteitsbiblio-
theek. “Hoe leg je uit aan iemand die nog 
nooit op een motor heeft gezeten wat daar 
zo plezant aan is? Tja, hoe leg je uit aan 
iemand die nog nooit heeft gevrijd wat 
dáár zo plezant aan is?” 

De rubriek Black tie verplicht?! maakt 
lezers wegwijs in de etiquette. Hoe ga 
je bijvoorbeeld om met de koningin? 
“Wat met gebeurlijke pannes van 
liften? Vragen die vooraf duidelijk 
dienen beantwoord te worden.” In de 
lift gevangen zitten met de koningin, 
we should be so lucky. 

“Schaarste schept creativiteit.” Soms kan 
één zinnetje heel veel kwaad bloed gene-
reren, zo ondervindt Vlaams minister-pre-
sident Gaston Geens met deze uitspraak 
over de financiering van wetenschappelijk 
onderzoek. “De wetenschappers moeten 
ditmaal hun tanden laten zien”, reage-
ren Bart De Strooper en Patrick Callaerts 
in een forumstuk. “Er rest ons daartoe nog 
één middel, één manier die we als weten-
schappers nog niet hebben geprobeerd: 
als groep op straat komen.” Op 6 februari is 
het zover: betoging in Brussel.

“Om het karikaturaal te stellen: als het 
kunnen tennisspelen erfelijk bepaald 
is, zouden we bijvoorbeeld McEnroe 
en Navratilova kunnen kruisen om 
tot superspelers te komen.” Een artikel 
over genetisch onderzoek bij tweelingen 
reikt een interessante piste voor een 
experiment aan. Enkele nummers later 
komt Campuskrant nog eens terug op het 
thema genetica: “Menselijke erfelijkheid 
is niet alleen een zaak van penissen en 
vagina’s”, klinkt het verhelderend.

“In hoeverre zijn onderzoekers uit eigen 
beweging communicatief, althans naar 
die publiekssegmenten toe, waarvan ze, 
buiten ‘oppervlakkige’ belangstelling, 
generlei concreet voordeel denken 
te verwachten?” Dat valt tegen, 
aldus de redactie van Campuskrant: 
“De communicatie binnen het Huis, 
mededeelzaamheid, belangstelling en 
solidariteit, lijken soms verstild als in 
een verveeld gezin.”

Bart De Moor, op studieverblijf in Stanford, 
is een tijdlang ‘onze man in Amerika’. 
“Zou ook onze Leuvense Campuskrant 
op termijn niet kunnen evolueren naar 
een opinievormende academische 
‘gazet’? Is de rol van een universitair blad 
niet precies dat het alle betrokken partijen 
aan het denken moet zetten?”

Campuskrant begint een reeks over ‘de 
vrouw aan de universiteit’, mede naar 
aanleiding van een historisch keerpunt in 
het voorgaande academiejaar: voor het 
eerst sinds 1425 waren de mannelijke 
eerstejaars in de minderheid. “Tegen-
over de 1.944 mannelijke inschrijvers stond 
een legertje van 2.056 meisjes, het hoofd 
fier in de nek.”

Voortaan is de KU Leuven aanwezig op 
het internet, omdat “ook universiteiten 
meer en meer van dat medium gebruik 
maken”. Professor Pierre Verbaeten: “Als 
je vanuit Tasmanië de laatste versie van 
het examenreglement wil raadplegen, 
dan doé je dat gewoon.” Intussen zijn de 
acht pc-klassen gigantisch populair, en dag 
en nacht geopend. De recordhouder surft 
96 uur per maand, zo leert de cover van 
het nummer van 25 april. Eerder dat jaar 
werd na protest van studenten die ‘serieus’ 
wilden werken, surfen verboden in een 
aantal pc-klassen.

Tijdens een ontbijtgesprek met 
personeelsleden antwoordt rector 
Oosterlinck open op de verzuchtingen die 
hij te horen krijgt: “Wanneer blijkt dat 
er nog diensthoofden zouden bestaan 
die zich eerder opstellen als een baron 
met een stelletje lijfeigenen, dan vind 
ik dat het mijn taak is om daartegen op 
te treden.”

Het is geel en het straalt: professor 
Norbert Blaton krijgt een mineraal naar 
zich genoemd, nadat hij meewerkte aan 
de beschrijving ervan. Blatoniet blijkt 
een uiterst gevaarlijk radioactief 
mineraal met een asbeststructuur. 

“Een blizzard krijg je als het zijwaarts 
sneeuwt”. “Om te voorkomen dat 
melk zuur wordt, hou je ze in de koe.” 
Samen met Bob Stouthuysen verzamelt 
Campuskrant-redacteur Ludo Meyvis 
(foto) hilarische examenantwoorden en 
andere ‘hooggeschoolde onzin’ in de 
bloemlezing Oh, God! Waar is mijn kot?.

Campuskrant krijgt een internationaal 
broertje, met artikels in het Engels en het 
Spaans. Campuskrant International 
– later Campus Insight – bestaat tot 2011 
en wordt dan vervangen door digitale 
nieuwsbrieven.

Arnoud Raskin, student Cultures and 
Development Studies, heeft een mobiel 
straatschooltje ontwikkeld. “Het zal 
lukken, daar ben ik van overtuigd. Het 
moét gewoon.” Vandaag telt de stichting 
Mobile Schools vzw 38 schooltjes, 
verspreid over alle werelddelen.

Uit een mobiliteitsstudie blijkt dat slechts 
één op twee personeelsleden met de 
auto naar het werk komt,  terwijl het 
Vlaamse gemiddelde op 70 procent ligt. 
Bij wijze van proefproject worden ook een 
achttal dienstfietsen geïntroduceerd.

Op een 23 meter hoge naald prijkt 
tegenover de universiteitsbibliotheek 
Totem, een reusachtige juweelkever, 
tegen de wolken geprikt. Een 
geschenk van de unief aan de stad, ter 
gelegenheid van het 575-jarig bestaan. 
Kunstenaar Jan Fabre heeft niets 
dan lof voor de samenwerking met de 
universiteit: “Voor de ingewikkelde 
berekeningen kon ik een beroep doen op 
de specialisten van de K.U.Leuven. Ik heb 
die mensen waarschijnlijk zot gemaakt, 
maar ik ben hen enorm dankbaar.”

Een bevriende publicatie bestaat dertig 
jaar: “Soms pakken we met opzet een 
artikel anders aan dan we hadden gepland 
omdat Campuskrant het op dezelfde 
manier brengt. Campuskrant is voor ons 
het voorbeeld van hoe het niet moet, “ 
aldus Ben Deboeck, hoofdredacteur van 
studentenblad Veto.

“Natuurlijk had ik liever gewonnen. 
Ik had de universitaire gemeenschap 
kunnen aansporen haar lot weer in 
eigen handen te nemen.” Professor 
Rik Torfs strandt in mei 2005 op enkele 
tientallen (studenten)stemmen van 
het rectorschap. In Campuskrant zegt 
hij dat hij de universiteit niet opgeeft, 
maar niet van plan is zomaar acht jaar te 
zitten wachten.

Wereldprimeur voor de Faculteit 
Geneeskunde: voortaan kan het risico 
op hartaandoeningen bepaald worden 
met een eenvoudige bloedtest. De test, 
waarvoor een patent werd toegekend, 
spoort verhoogd geoxideerd LDL op. Dat 
speelt een rol bij het ontstaan van hart- 
en vaatziekten.

Voortaan kunnen personeelsleden een 
gratis bedrijfsfiets aanvragen. Het 
wordt een succesverhaal: in 2014 wordt de 
4.000ste fiets afgeleverd.

Rik Torfs wordt geïnterviewd over een 
nieuw boek en zijn media-optredens: “Een 
ding weet ik zeker: rector word ik nooit.”

Professor Peter Carmeliet haalt de 
wereldpers met een doorbraak in 
kankerbestrijding. Het middel anti-PLGF 
schakelt tumoren uit die ongevoelig zijn 
voor andere medicijnen en verbetert 
ook de efficiëntie van bestaande 
chemotherapie.

De millenniumstudent googelt, knipt 
en plakt. Uit een onderzoek van de 
Campusbibliotheek Arenberg blijkt dat 
bachelorstudenten uit de Groep Exacte 
Wetenschappen niet alleen de bibliotheek 
niet vaak bezoeken, maar ook dat ze 
weinig weten over plagiaat en dat de 
informatie voor hun papers en scripties 
vooral verzameld wordt via Google.
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De universiteit bestaat 575 jaar. Dat wordt 
gedurende bijna twee jaar uitbundig 
gevierd, met een opendeurdag, een 
massacantus, een bloementapijt, het 
allereerste personeelsfeest, prestigieuze 
tentoonstellingen, voorstellingen en 
congressen, een postzegel, …  Op de foto: 
575 kaarsjes op het Ladeuzeplein.

2000

In de behandeling van leukemie 
wordt stamceltransplantatie met 
navelstrengbloed steeds meer een al-
ternatief voor beenmergtrans plantatie, 
verwacht professor Marc Boogaerts. 
Hij zal een jaar later de Leuvense 
navelstrengbloedbank oprichten. Nog 
steeds wordt twee keer per maand 
ergens ter wereld een kinderleven gered 
met Leuvens navelstrengbloed. 
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Rector Mark Waer neemt afscheid na vier 
jaar aan het hoofd van de universiteit. 
De zwaarste momenten? “Zonder twijfel 
de begrafenissen van studenten en 
de ontmoetingen met hun familie. Dat 
gevoel leer je nooit te plaatsen.”

“Geregeld horen we in de Leuvense 
straten hoe tieners elkaar trakteren op 
Engelse schuttingwoorden: f*ck, sh*t, 
motherf*cker enzovoort, woorden 
die als een mokerslag neerkomen op 
de oren van een moedertaalspreker.” 
In een opmerkelijk opiniestuk klaagt 
de Amerikaanse gasthoogleraar 
Steven Hughes het taalgebruik van 
jongeren aan.

“Ik ben er zelf niet zonder littekens 
uitgekomen. De honderden pijnlijke 
verhalen bezorgden me nog een hele tijd 
nachtmerries.” Nadat hij het eindrapport 
van de commissie-Adriaenssens heeft 
afgeleverd, blikt kinderpsychiater Peter 
Adriaenssens terug op de storm rond het 
kindermisbruik in de Kerk. 

Premier Herman Van Rompuy droomt 
in zijn Leven na Leuven van rustiger tijden: 
‘Voir grandir un arbre et jouer avec les 
enfants’. Een jaar later wordt hij voorzitter 
van de Europese Raad. De bomen en 
de kleinkinderen moeten nog vijf jaar 
wachten ...

“Op een blauwe maandag word je 
misschien minister, maar in de politiek 
is wachten gevaarlijk.” Open VLD’er en 
oud-student rechten Sven Gatz (44) ver-
klaart in Leven na Leuven zijn overstap naar 
de Belgische bierwereld. Ondertussen is 
zijn blauwe maandag alsnog aangebroken. 

De KU Leuven start een eenjarige opleiding 
islamitische theologie en godsdienst-
wetenschappen – geen imamopleiding, 
wel een academische basisopleiding. 
“Moslims opleiden maakt katholieken 
niet minder katholiek maar potentieel net 
méér, want bewuster katholiek”, zegt 
professor Lieven Boeve, op dat moment 
decaan van de Faculteit Theologie en 
 Religiewetenschappen. 

“Staak de zoektocht naar de G-spot.” 
Dat is de boodschap van seksuoloog Paul 
Enzlin. “Als je zoekt naar het magische 
knopje voor het vrouwelijk orgasme, 
zoek dan liever de clitoris.” Het artikel 
wordt gretig aangeklikt op de 
Campuskrant-website en opgepikt in 
de sociale media. 

In de nieuwe rubriek De Droomjob 
ontmoet een student een alumnus die de 
baan van zijn dromen te pakken heeft. 
Minister van Financiën Koen Geens bijt de 
spits af. “Het publiek gelooft academici 
sneller dan politici, zelfs als ze minder 
gelijk hebben”, waarschuwt hij.  Student 
Philippe Nys laat zich niet afschrikken: 
“Ik zou later graag op een kabinet 
terechtkomen, zolang het maar geen 
cultuur is. Ook al speel ik zelf viool (lacht).”

“De fotoshoot in Alma was ongetwijfeld 
de meest gênante. Er liep héél veel 
volk voorbij!” Alfa, de kring van 
archeologiestudenten, steunt de 
Letterenbibliotheek met een zelfgemaakte 
naaktkalender.

‘Internationale media door de knieën 
voor nieuwe gewrichtsband’, luidt de 
clevere titel boven een artikel over een 
tot dan toe onbekende anatomische 
structuur in de knie. Chirurg Steven Claes 
komt inderdaad in een mediastorm 
terecht: The New York Times, BBC, USA 
Today, Time, The Huffington Post … en 
Campuskrant. 

“Je kunt zeggen dat ik met Sagalassos 
getrouwd ben, ja. Dat was ook het 
afscheidsgeschenk van de mensen van 
het dorp. Tijdens mijn allerlaatste dag 
als directeur hebben ze me in een stoet 
rondgereden, zoals daar gebruikelijk is 
wanneer een bruidegom zijn bruid gaat 
ophalen.” Archeoloog Marc Waelkens 
over zijn project in het zuidwesten 
van Turkije. 

“Met Hugo Claus heeft de KU Leuven één 
zaak gemeen: dat ondanks alle prijzen 
en bekroningen, aan het palmares een 
Nobelprijs ontbreekt.” Columnist Walter 
Pauli legt een vinger op een zere plek.

Het idee lijkt eenvoudig: je hangt een 
paar microfoons op in je varkensstallen, 
die registreren wanneer de varkens 
verontrustend veel hoesten, en indien 
nodig wordt er alarm geslagen. Ziedaar de 
Pig Cough Monitor, het eerste product van 
de nieuwe spin-off SoundTalks. Een jaar 
later wordt Instrumen, een bedrijf dat zich 
richt op robotchirurgie, de 100ste spin-off 
in de wieg van KU Leuven Research & 
Development (LRD).

Professor Conny Aerts ontvangt 
de Francqui Prijs – de ‘Belgische 
Nobelprijs’ – voor haar baanbrekend 
onderzoek naar de evolutie van sterren. 
“Deze onderscheiding toont dat een vrouw 
met een gezin en kinderen het kan maken 
in deze harde sector.” 

IOC-voorzitter Jacques Rogge krijgt 
een eredoctoraat en blikt vooruit naar 
de  Spelen in Londen. “Twee tot vier 
 Belgische medailles zou mooi zijn. 
Veel meer zit er niet in: de fitheid van de 
Belgische jeugd zit niet goed en we spen-
deren iets minder geld aan sport dan onze 
buurlanden.” Ons land moet uiteindelijk 
vrede nemen met drie medailles. Alumnus 
en tienkamper Hans Van Alphen behaalt 
een vierde plaats. “Voor 90 procent van 
de mensen zou mijn levensstijl de hel 
zijn, maar voor mij voelt het nooit als een 
opoffering omdat ik het zo graag doe.” 

Campuskrant neemt een aanloop naar 
de integratie van de academische 
hogeschoolopleidingen in 2013, 
met sprekende cijfers: campussen 
in 11 steden verspreid over heel 
Vlaanderen, 42 extra opleidingen, 
13.000 extra studenten en 1.200 extra 
personeelsleden.

“Ik stelde vast dat fruitvliegen die wakker 
gehouden werden, effectief agressiever 
waren dan andere.” Het doctoraatsonder-
zoek van biomedicus Liesbeth Zwarts ver-
klaart het hoge aantal vuistgevechten op 
de redactie in slaaparme deadlineperiodes.

“Het academische milieu is er één dat 
ik door en door ken. Op colloquia voel ik 
me steeds tegelijk deelnemer en obser-
vator, van de maniertjes, het haantjes-
gedrag...” Campuskrant-cartoonist 
Joris Snaet vertelt waarom hij zo graag 
proffen tekent. 

Leuven is eind oktober in de ban van 
Stephen Hawking. Hij komt aan een 
paper werken en geeft een publieke 
lezing die massale belangstelling wekt. 
Niet tot zijn verbazing: “Everybody is 
interested in the universe …”

“Het gaat over onze ethische plicht om 
kwetsbare wezens te beschermen tegen 
machtsmisbruik.” “Ik zeg niet dat een 
dier minderwaardig is. Maar ik zal altijd 
voor de mens kiezen.” GAIA-voorzitter 
Michel Vandenbosch en vicerector 
onderzoeksbeleid Peter Marynen gaan in 
debat over dierproeven. 

Een veertigtal sans-papiers nemen hun 
intrek in de voormalige gebouwen van 
Farmacie en worden er verwelkomd door 
rector Vervenne. Intussen worden plannen 
gemaakt om de gebouwen om te vormen 
tot een leercentrum voor studenten, als 
antwoord op de opkomende trend van het 
samen studeren. In de lente van 2013 zal 
leercentrum Agora de deuren openen.

Wetenschappelijk bewezen: als een 
man een sexy meisje in bikini op een 
motorkap ziet zitten, zal hij meer geld 
neertellen voor de auto eronder. Zo leert 
een doctoraatsonderzoek met de titel 
Basic Instinct.

Het Universitair Harmonieorkest geeft 
een uniek concert voor dove en 
slechthorende kinderen. De muziek 
wordt ontdaan van storende geluiden 
en rechtstreeks geprojecteerd naar 
de hoorapparaten. Voelzetels met 
trilkussens zorgen ervoor dat het publiek 
bastonen en ritmes op een bijzondere 
manier ervaart.
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Wat krijg je als 1.360 studenten op 
het Ladeuzeplein tegelijkertijd een 
Mentos-muntje droppen in een fles 
Coca-Cola Light? Een verbluffend visueel 
schouwspel én een plaatsje in het 
Guinness Book of Records. De stunt 
maakte deel uit van een – overigens 
succesvolle – verkiezingscampagne voor 
het presidium van Ekonomika.

Voor oud-student geschiedenis 
Bart De Wever is het doctoraat dat 
hij nooit afmaakte een open wonde: 
“Ik wil het nog afwerken, dat ben ik 
aan de K.U.Leuven en de gemeenschap 
verschuldigd.” Op zijn pc staan naar 
verluidt duizenden pagina’s materiaal. 
De Wever gaat ermee aan de slag “zo gauw 
ik uit dit leven gepensioneerd ben. 
Wanneer dat is, zal de kiezer uitmaken.” 

“College krijgen van bevlogen proffen 
is eten en drinken”, aldus oud-studente 
economie Francesca Van Thielen, die 
voor Leven na Leuven toch graag in de Alma 
wou afspreken.

Kersvers rector Mark Waer spreekt zich uit 
over maatschappelijke dienstverlening: 
“Het is onze return aan de samenle-
ving. De inspanningen op dat vlak moeten 
we in kaart brengen, zodat ze een terechte 
plaats krijgen in het dossier van onze 
personeelsleden.”

Naar aanleiding van een nieuw 
genderactieplan laat emeritus professor 
Emma Vorlat haar licht schijnen over het 
glazen plafond. In 1985 nam ze als eerste 
vrouw een belangrijke beleidsfunctie op 
aan de KU Leuven. “Ik hoorde echtgenotes 
van collega’s weleens verkondigen dat het 
verkeerd zou aflopen met onze kinderen, 
maar ik heb geprobeerd me nooit een 
schuldgevoel te laten aanpraten.” 

Tweeëneenhalf jaar na haar ontslag 
vanwege de zogenaamde ‘patatten-
actie’ gaat Barbara Van Dyck opnieuw 
aan de slag als onderzoekster. Kersvers 
rector Rik Torfs reikt haar de hand: 
“Je moet niet elke vorm van burgerlijke 
ongehoorzaamheid per se afstraffen.” 

2009
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oe morsig kun je omgaan met je 
geschiedenis? Die vraag loopt al 
heel lang met mij mee”, zegt Mark 

Schaevers (58) in café La Royale in Leuven. Hij 
stootte er weer op toen hij Felix Nussbaum op het 
spoor kwam. De getalenteerde schilder uit Osna-
brück spoelde na veel omzwervingen begin jaren 
30 aan in Oostende en maakte daar en in Brus-
sel betekenisvolle doeken. Maar na zijn dood in 
Auschwitz raakte hij zo goed als vergeten. 

“Zijn verhaal is zeer Belgisch, zeer Brussels, 
zeer Europees, en terwijl ik het achternaliep, 
werd het almaar rijker. Hij was geen topexpres-
sionist, maar zoog als een spons allerlei invloe-
den op. In zijn laatste twintig olieverfschilderij-
en zette hij een heel specifiek oeuvre neer, spijtig 
genoeg daartoe gedwongen door de oorlogsom-
standigheden. Het werd dat van een exilkunste-
naar die, afgesneden van exposities en kijkers, 
volledig terugplooide op zijn eigen werk. Ik ging 
dat meer en meer waarderen. Het is sowieso in-
teressant dat mensen hier met vreemde ogen ko-
men meekijken.”

“Het had perfect gekund dat er om de hoek 
van het Berlaymontgebouw dagelijks rijen men-
sen aanschoven om het pand te bezoeken waar 
Nussbaum zijn oorlogsbestaan documenteer-
de. Maar nee, in 1983 is het afgebroken. En zo 
laten we zomaar een Anne Frank-verhaal lig-
gen. Dit is een gemist Achterhuis. Mijn geëmo-
tioneerde verwondering daarover was de vonk 
voor Orgelman.”

Na de vonk kwam de volharding. Twaalf toege-
wijde jaren in Oostende, Parijs, Berlijn en verder. 
Het resultaat is een uiterst grondige hommage, 
maar de schrijver blijft nederig. “Mijn boek staat 

“ Dichter bij 
een montblanc 
dan ooit”

Niet omdat hij de enige Vlaming is op de shortlist van de 
Gouden Boekenuil. Niet omdat hij ontelbare gerespecteer-
de interviews voor Humo en herinneringsboeken aan Hugo 
Claus schreef. Nee, u moet Mark Schaevers’ Orgelman voor-
al lezen omdat het een intense, verhelderende biogra-
fie is van een bijna vergeten joodse schilder. “Dit is een 
gemist Achterhuis.”  TEKST: Katrien Steyaert | FOTO: Rob Stevens

dichter bij de robotfoto dan de portretfoto omdat 
er zo weinig getuigen zijn. Ik weet zelfs niet of ik 
de veertigjarige Nussbaum in het Brusselse straat-
beeld meteen herkend zou hebben. Maar goed, 
ik was toch twaalf jaar lang indien niet zijn ver-
tegenwoordiger, dan toch zijn naloper op aarde.”

“Die closeness en het hele onderwerp leenden 
zich tot sentimentaliteit en gaandeweg werd dui-
delijk dat ik met Nussbaum een soort melancho-
lie deel. Maar dat hij die weleens te expliciet in 
zijn werk liet meespelen, herinnerde mij eraan te 
temperen als ik weer eens ontroerd raakte.”

 
Echo
“Ik begon eraan met het idee van een lang tijd-
schriftartikel, maar eenmaal aan het graven viel 
ik van de ene verrassing in de volgende hon-
derd pagina’s. Dat vind ik zo fantastisch: dat het 
verleden onvoorspelbaar is. Het toevallige van  
Nussbaums verhaal past binnen een raamwerk 
van historische ontwikkelingen, gaande van de 
jodenvervolging en de Wiedergutmachung tot de 
aanzwellende belangstelling voor de Holocaust 
en citymarketing zoals in Osnabrück. Interes-
sante mensen hebben altijd het interessantste 
van hun tijd opgezogen.”

“Het enige moeilijke was om op een late avond 
of in een vakantie weer het Nussbaum-bad in te 
gaan.” Want Schaevers werkt nog altijd voltijds 
als Humo-journalist. Of eerder: opnieuw, want 
tussen 2001 en 2004 was hij co-hoofdredacteur. 
“Op het moment dat ik dat cheffenbestaan ach-
ter mij liet, kreeg ik weer de adem om naast mijn 
werk langere projecten te laten lopen zoals die 
rond Claus of mijn vriend Nussbaum.”

“Het was altijd mijn ambitie om van lezen 

H

en schrijven te kunnen leven. Na Germaan-
se – wat ik een aangename plek vond om de 
draai te nemen naar volwassenheid – proefde ik 
even van het onderwijs, maar ik ben de leraars-
kamer uit gevlucht. Bij uitgeverij Kritak en la-
ter Humo en Standaard der Letteren kon ik wel 

van mijn hobby mijn werk maken. Het is een 
cliché, maar ik ben blij dat ik het beleef. Een bio-
grafie schrijven is gezelligheidswerk, want je doet 
een netwerk ontstaan en wordt een beetje familie 
van de familie.”

“De mooiste reactie op Orgelman kwam van 
de twee nichten van Nussbaum. Ze zijn allebei in 
de negentig en wonen in Israël. Alleen al voor de 
telefoongesprekken met hen had ik het gedaan. 
‘Ik heb maar één oog dat het goed doet, maar ik 
lees met een vergrootglas’, vertelde de ene. En de 
andere zei: ‘Ik ben ontzettend blij dat ik lang ge-
noeg geleefd heb om dit boek uit te lezen.’” 

“Het heeft een leuk nabloeier-effect dat ik na 
jaren in de journalistiek nog zo’n dik boek kon 
maken. Maar ik ben niet op zoek naar persoon-
lijke bevestiging. Ik vind het vooral prettig dat dit 
gaat over een man die aanvankelijk vergeefs een 
echo zocht en deze mede dankzij de weerklank 
die het boek nu krijgt toch nog vindt.”

 
De grote mannen
“Het is tegenwoordig spotgemakkelijk voor een 
boek om nooit gezien te worden en in die zin 

heb ik nog meer dan vroeger sympathie voor 
een initiatief als de Gouden Boekenuil, dat een 
geweldige aandachtsmachinerie op gang brengt. 
Plus: ik ben dichter bij een Montblanc dan ooit”, 
lacht hij. De vulpen – zo’n kostbaar folietje dat 
een mens niet moet kopen, maar krijgen – gaat 
naar de winnaar van de lezersjuryprijs. Hij ze-
telde zelf meermaals in de vakjury. “En dus weet 
ik goed genoeg dat elke redenering of speculatie 
over hoe het gaat aflopen verloren tijd is. Ik heb 
vroeger auteurs zien lijden omdat ze genomi-
neerd waren, maar ik kan er lekker mee leven.”

Ook zijn interviews met tal van literaire prijs-
beesten vindt hij een voordeel. “Het maakt me 
misschien minder origineel als schrijver, maar 
ik vind het prettig dat ik kan kiezen tussen zo-
veel stijlen en opvattingen. En praten met de gro-
te mannen van wie je het echt wilt weten, zoals 
Martin Amis en V.S. Naipaul, levert veel op. Nai-
paul zei dat het allemaal in de toon zit. Zodra ik 
die bij Orgelman gevonden had, ontvouwde het 
boek zich inderdaad snel.” 

“Na veel verschillende denksporen koos ik uit-
eindelijk voor het schrijfbare en leesbare boek, 
zonder te veel kunsthistorisch gebrabbel, in 
korte, scènematige stukken. Dat is de besmet-
ting door Hugo Claus.” Sinds oktober is bekend 
dat Schaevers de pet van Claus-biograaf over-
neemt van Piet Piryns. “Het geeft me een soort 
cyclisch gevoel. Bij de keuze voor Germaanse 
speelden de vreemde, intellectueel uitdagende 
Oostakkerse gedichten een grote rol. Dat ik na 
decennia van rondlopen en wat maturiteit verga-
ren terug mag naar wat me oorspronkelijk aan-
trok, maakt de cirkel mooi vol.”

Mark Schaevers, 
‘Orgelman. Felix Nussbaum, 
een schildersleven’, 
De Bezige Bij, 2014, 454 p.
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Elke speculatie over 
hoe het gaat aflopen 

is verloren tijd. Ik heb 
auteurs zien lijden omdat 
ze genomineerd waren.
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“soms is het hier een gekkenhuis”

KOT
OP

Ligging
Studentenwijk 
Arenberg 

Bewoners
11

Oppervlakte
15 m2  per kot

Huurprijs
Varieert, maximum
260 euro

Toegegeven, bij de gedachte aan een 
date op de eerste echte mooie lentedag 
van het jaar, verschijnt niet meteen 
het beeld van een vicepreses voor mijn 
geestesoog. Dat weerhoudt me er niet 
van een genoeglijk uur op een bankje 
in de zon te beleven met masterstudent 
computerwetenschappen Stef Van Gils, 
man in functie bij Wina, de faculteits-
kring voor wiskundigen, natuurkundi-
gen en informatici.

“Wij zitten in blok 4 van de studenten-
wijk Arenberg, en palmen daar met elf 
leden van het presidium de benedengang 
in. Dat heeft wel een hoop voordelen, ja: 
de dingen worden veel sneller geregeld en 
taken sneller verdeeld omdat je kort op de 
bal kunt spelen, en er ook gewoon in de 
gang en de keuken communicatie is. We 
hebben trouwens ook nog een kelder en 
een living, waar we vaak samenzitten en 

vergaderen. Verder lenen we die ruimte 
en de meubels uit aan iedereen van Wina 
die daar nood aan heeft. Én het is een op-
slagruimte voor allerlei materiaal dat we 
voor onze activiteiten gebruiken, zoals 
barbecues en dergelijke. Je ziet: niets dan 
voordelen, zo’n kringgang.”

En, een volledig mannenbastion? “Nee 
hoor, we hebben dit jaar zelfs twéé meis-
jes op de gang: de secretaris en één van de 
twee beheerders. Die houden onder an-
dere de cijfers van al onze activiteiten in 
de gaten. Onze fakbar ligt onder Alma 3, 

Het meest berekende kot
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   Woon jij in het rommeligste, 
grootste, meest multiculturele, 
hoogst gelegen of anderszins 
opmerkelijkste kot?  
Laat het ons weten via 
nieuws@kuleuven.be

die houden we één keer per week open, en dat 
draait goed. Er komt de laatste jaren zelfs be-
hoorlijk wat volk van andere richtingen op be-
zoek, we zijn populair (lachje). Dat heeft denk 
ik ook wel met onze, zelfs naar studentennor-
men, zeer democratische prijzen te maken.” 

“En verder zijn er nog een hoop activitei-
ten die we organiseren, wat heel wat geregel 
met zich meebrengt. Daarom zitten wij ook 
het grootste deel van de tijd hier in Heverlee, 
en niet in het centrum, zoals de meeste stu-
denten. Maar dat is prima, het is hier goed 
wonen en volk komt er genoeg over de vloer, 
er zit geregeld zo’n twintig à dertig man op 
de gang, en tijdens bijvoorbeeld de 24-uren-
loop is het helemaal een gekkenhuis. Maar 
wel een gezellig.”

Tot mij spreekt kortom een tevreden man, 
wat ik op deze nog steeds mooie dag, kuie-
rend tussen de zonnebadende en kubb spe-
lende mensen, begrijpen kan.

 tekst en Foto’s: rob stevens

wee weken geleden liep ik tijdens 
de middagpauze langs het Ladeu-
zeplein, onder een stralend blauwe 

hemel. Om me heen zag ik mensen met verschil-
lende etnische en religieuze achtergronden, uit 
alle hoeken van de wereld naar Leuven gereisd 
om kennis op te doen. Het deed me denken aan 
de vroege middeleeuwen, toen geleerden de 
wereld afreisden, bijvoorbeeld naar Andalusië, 
waar joden, christenen en moslims naast én met 
elkaar leefden. In The Covenants of the Prophet 
Muhammad beschrijft John Andrew Morrow 
de ‘Constitution of Medina’ uit 622, waardoor 
‘avant la lettre’ een verdraagzame, pluralistische 
regering bestond die godsdienstvrijheid hoog in 
het vaandel droeg. 

Mevrouw Doornaert, uw stelling dat de 
hoofddoek niet thuishoort in een katholie-
ke school vertrekt vanuit een bepaald westers 
perspectief. Misschien moet u zich eerst eens 

verdiepen in het concept ‘katholieke dialoog-
school’. Die gaat, vanuit de eigen identiteit, in 
dialoog met de andere tradities die op school 
aanwezig zijn. In dialoog gaan betekent ‘ac-
tief ’ luisteren naar elkaar en ‘actieve’ toena-
dering voor een beter samen-leven. Want me-
vrouw Doornaert, het zijn onze scholen, van u 
én van mij. En er is geen sprake van een voor-
keursbehandeling van moslims in het katholiek 
onderwijs. 

Misschien moet u zich eens in het onderwijs- 
ideaal van Lieven Boeve verdiepen vooraleer 
ontstemd te zijn? Elk kind heeft recht op onder-
wijs, ongeacht de achtergrond, etniciteit of le-
vensbeschouwing. Onderwijs heeft de ambitie 
en taak om kinderen en jongeren te vormen om 
als volwassenen volop te kunnen participeren en 
vorm te geven aan de toekomst. De toekomst is 
multicultureel en -religieus. En maar goed ook, 
want dát is verrijkend.

L’élévation 
de la pensée
“Ik vraag me af hoe de directeur van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek 
Onderwijs (VSKO) het in zijn hoofd haalt om juist nu de deur van al onze scho-
len te willen openzetten voor een symbool van militante islam”, schreef Mia 
Doornaert in haar column(*) in het vorige nummer van Campuskrant, nadat 
Lieven Boeve het debat over religieuze symbolen in de onderwijsnetten en in 
de publieke ruimte had aangezwengeld. De lezersbrief hiernaast is een reactie 
op die column.

Naïma Lafrarchi 
is praktijklector master 
islamitische theologie en 
godsdienstwetenschappen, 
Faculteit theologie en 
religiewetenschappen

 LezersbrieF 

We hebben dit jaar 
zelfs twéé meisjes 

op de gang.
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gen aan de overheid om de opleidingsvisitaties 
op te schorten. Andries Verslyppe: “De rector 
vroeg aan alle partners het vertrouwen om een 
goede oplossing te zoeken. Dat willen wij ge-
rust geven, maar we blijven waakzaam. Gaat de 
KU Leuven, nu er geen externe controle meer is 
op de kwaliteit van de opleidingen, haar inter-
ne kwaliteitszorg zó organiseren dat studenten 
op alle niveaus betrokken blijven? Als we input 
kunnen blijven geven en onze stem niet gene-
geerd wordt, is er uiteraard geen vuiltje aan de 
lucht. Mochten we echter het gevoel krijgen dat 
er uiteindelijk een systeem uit voortkomt waar 
we ons niet achter kunnen scharen, dan sluit ik 
niet uit dat er acties kunnen komen.” 

de gewone student te behouden, want dat geeft 
de studentenraad zijn legitimatie. De betrok-
kenheid van de studenten kan zeker nog beter. 
Hét ideaal zou zijn dat elke student op elk niveau 
geïnteresseerd zou zijn in wat Stura doet. Het is 
dan ook aan ons om zoveel mogelijk informatie 
te verspreiden over waar we mee bezig zijn.”

Momenteel volgt Stura met verhoogde waak-
zaamheid het kwaliteitszorgverhaal. De oplei-
dingsvisitaties, die vroeger voor de kwaliteits-
controle zorgden, worden afgebouwd. Intussen 
schakelt men over op een instellingsreview. Om-
dat de twee systemen een tijdje dubbel zouden 
lopen en de administratieve last te groot zou 
worden, vroegen de hogeronderwijsinstellin-

“Zowel de Amsterdamse als de Utrechtse stu-
denten trokken grote ogen toen ze zagen in wel-
ke mate wij de KU Leuven mee kunnen bestu-
ren”, zegt Verslyppe. “Zij kunnen enkel dromen 
van een vertegenwoordiging tot in het Gebu en 
van de kans om mee te schrijven aan de visie van 
de universiteit.”

Voor de Nederlanders was het inspirerend om 
te horen dat Stura van bij het begin bij de besluit-
vorming betrokken wordt. De voorzitter zetelt in 
het Gebu en, samen met de vicevoorzitter, in de 
Raad van Bestuur. Verder zijn de studenten ver-
tegenwoordigd in alle formele centrale organen: 
Academische Raad, Onderwijsraad, Diversi-
teitsraad, … “In Nederland worden de studenten 
pas op het einde van het proces gehoord”, ver-
gelijkt Verslyppe. “Hun advies kan ook makke-
lijk genegeerd worden. Over slechts een beperkt 
aantal onderwerpen hebben ze een vetorecht.”

En toch is de Stura-voorzitter een tikje jaloers 
op de Nederlanders. “Het nadeel van ons sys-
teem is dat de studentenvertegenwoordiging wat 
op de achtergrond dreigt te verdwijnen. We heb-
ben ook een zekere bestuursverantwoordelijk-
heid. Omdat er écht naar ons geluisterd wordt, 
is het lang geleden dat we bijvoorbeeld het recto-
raat bezetten (de laatste keer was in 2000 – red.).” 

“In Nederland kan je veel makkelijker grote 
groepen studenten mobiliseren voor een actie, 
terwijl de studentenraad hier relatief onzicht-
baar opereert. Studenten zijn er zich wel van be-
wust dat ze vertegenwoordigd worden en ze we-
ten dat hun klachten op de juiste plaats terecht 
zullen komen. Maar wie nu precies in de stu-
dentenraad zit, daar hebben ze geen benul van. 
Die relatieve anonimiteit is op zich niet zo erg, 
maar voor de vrijwilligers, die naast hun studie 
een heel zwaar mandaat op zich hebben geno-
men, is het niet zo fijn dat ze af en toe de indruk 
krijgen dat hun peers hen niet altijd even hard 
waarderen.” 

In de clinch
Wil hij nu zeggen dat Stura een deel van het esta-
blishment is geworden? “Nee, dat zeker niet. We 
kunnen nog altijd in de clinch gaan met de rector 
als dat moet. Het probleem is: omdat studenten 
zich vertegenwoordigd weten in alle centrale 

organen, zijn ze soms minder geneigd om hun 
bezorgdheden te uiten. Toch vind ik dat we ons 
moeten blijven inspannen om het contact met 

Andries Verslyppe

Gaat de KU Leuven haar 
interne kwaliteitszorg 

zó organiseren dat 
studenten op alle niveaus 

betrokken blijven?
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“Ook wij blijven waakzaam”
StudeNteNiNSPRAAk: Wie iS gidSlANd vooR Wie?

Amsterdamse studenten bezetten het Maagdenhuis, de bestuurszetel 
van hun universiteit. “in Nederland kan je veel makkelijker grote 

groepen studenten mobiliseren voor een actie”, zegt Andries verslyppe, 
voorzitter van de Studentenraad ku leuven.

Vervolg van P.01

We willen allemaal een 
iPhone, maar wel eentje 

met een eigen hoesje. 
Dat zie je ook bij voeding.

Consumenten halen steeds meer hun neus 
op voor fastfood. Jongeren hebben een 

afkeer van de standaardisering die je ziet bij 
de grote fastfoodmerken en verlangen naar 
authenticiteit en originaliteit, zegt specialist 

voedselmarketing Tim Smits.
(Knack, 18/03/2015)

Een eenzijdig beeld ophangen van één bepaal-
de religie is intellectueel oneerlijk. U spreekt over 
moslimvrouwen die ‘als minderwaardige men-
sen worden behandeld’ en ‘blootstaan aan pes-
terijen en geweld’, over Pakistaanse en Afghaan-
se meisjes die verminkt worden. Maar kan u, als  
journaliste, aantonen of die daden vanuit de is-
lam worden ingegeven? Ook de West-Europese, 
katholieke geschiedenis staat bol van voorbeel-
den van vrouwen die werden onderdrukt, ge-
pest, en ja, op de brandstapel werden gezet, enkel 
en alleen omdat ze een vrouw waren .... Moeten 
we daarom vandaag de kruisbeelden bannen uit 
katholieke scholen? De recente gruweldaden zijn 
gepleegd door (groepen van) individuen en niet 
ingegeven door een religie an sich.

Het is een spijtige zaak dat in de geesten van 
intelligentsia verbanden worden gelegd tussen 
de hoofddoek en onderdrukking, of tussen de 
islam en het verbod op onderwijs voor meisjes in 

Pakistan of Afghanistan. Verbanden die gelegd 
worden zonder grondige kennis van zaken. Voor 
alle duidelijkheid: de hoofddoek is geen symbool 

van de militante islam, noch een element uit de 
culturele traditie. De hoofddoek is veelzijdig en 
veelkleurig en is méér dan zomaar  een hoofd-

doek. Hij staat voor waarden en normen en in-
nerlijke overtuiging, vertaald in het dagelijks 
denken en handelen. 

Oprecht vind ik het erg dat u opgeschrikt 
wordt door beelden waarop niet-moslims op een 
gruwelijke wijze omkomen. Uiteraard dient het 
vermoorden van eender welk mens afgekeurd te 
worden, ongeacht de levensbeschouwelijke ach-
tergrond en/of het motief.

 
 

(*)  Herlees de column ‘Soumission’ van Mia Doornaert op 
nieuws.kuleuven.be/soumission 
 
Lees een tweede reactie – van Hans Van Crombrugge, 
hoofdlector pedagogiek aan het Kenniscentrum voor 
Gezinswetenschappen van Odisee – op 
nieuws.kuleuven.be/reactiesoumission

Het is een spijtige zaak 
dat in de geesten van 

intelligentsia verbanden 
worden gelegd tussen 

de hoofddoek en 
onderdrukking.
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is, met zes architecten, een middelgroot bureau. 
“Ik zou nooit alleen willen werken – zo is het veel 
leuker en je leert van elkaar. Ons kantoor richt 
zich niet op particuliere woningen, ook al omdat 
dat een andere werkorganisatie vraagt, met veel 
avondvergaderingen. Met professionele klanten 
kan je overdag afspraken maken. Ik hou ook van 
de complexiteit die grote projecten met verschil-
lende partijen met zich meebrengen. Op dit mo-
ment zijn we onder meer bezig met de renovatie 
van het Zilver- en Diamantmuseum, en met een 
winkelproject op de Meir in Antwerpen.” 

Heeft ze nog tips voor Jonas en Jolien? “Kies 
je stage verstandig, en kom als stagiair zeker op 
voor je rechten. De stage is het moment waarop 
je werkelijk iets kan leren, en daar moet je uitha-
len wat er uit te halen valt. Zorg dat je niet enkel 
achter de tekentafel blijft zitten.”

En is architect een droomjob? “Er komt te-
genwoordig meer administratie bij kijken dan 
me lief is, maar ik ben heel gelukkig met mijn 
keuze. Het is een heel gevarieerde job, waarin je 
met veel verschillende mensen kan samenwer-
ken, creatief kan zijn. En je kan daadwerkelijk 
iets realiseren.” En nieuwe bewoners gelukkig 
maken. Het moment waarop de olifanten naar 
hun nieuwe verblijf verhuisden, was een span-
nend moment, herinnert ze zich: “Maar ze leken 
zich al snel goed te voelen en blij te zijn met de 
extra ruimte. Ik had me toch verantwoordelijk 
gevoeld als een van de dieren onder de stress be-
zweken was (lacht).” 

  Wat is jouw droomjob? 
Laat het ons weten via nieuws@kuleuven.be

zegt Rein. “Hier wilde men bijvoorbeeld refe-
reren aan een Indische tempel. Dan is het een 
uitdaging om niet te verzeilen in Disney-achti-
ge toestanden maar dat gegeven hedendaags te 
interpreteren, zodat je er zelf kan achterstaan. 
Soms kan het even duren voor je tot een oplos-
sing komt waar alle partijen zich in kunnen vin-
den, maar het loont wel de moeite. We hebben 
er bijvoorbeeld ook voor geijverd om in het bui-

tendomein, dat we hebben ontworpen in samen-
werking met landschapsarchitecten, echte rotsen 
te mogen gebruiken. Kunstrotsen kan je beter 
controleren, maar zijn natuurlijk veel minder 
mooi. Nu zit er, om aan de zware stabiliteitsver-
eisten tegemoet te komen, beton onder de rot-
sen. Zelf hebben we ook toegevingen gedaan – 
zo zijn de poorten en pilaren geverfd in plaats 
van gegalvaniseerd – maar ik kan ermee leven 
hoor! (lacht)”

Uiteraard is ze fier op het eindresultaat: “Een 
project als dit geldt bijvoorbeeld bij een ontwerp-
wedstrijd ook echt wel als een referentie, als be-
wijs dat we grote projecten aankunnen.” 8Office 

k had nooit gedacht dat ik architect zou 
worden”, zegt Jonas (21). Hij maakte na 
een bachelor interieurarchitect de over-

stap naar de master architectuur: “Op de middel-
bare school zeiden ze dat ik architectuur niet zou 
aankunnen, maar kijk, het gaat goed.” Jolien (21) 
heeft drie jaar geleden lang getwijfeld tussen in-
terieur en architectuur: “Voor de master koos ik 
heel bewust voor architectuur, dat diploma biedt 
toch net iets meer mogelijkheden, denk ik.” De 
overstap bevalt hen goed. Jolien: “Als architect 
kan je echt iets verwezenlijken. Het geeft voldoe-
ning om iets gebouwd te zien worden wat je zelf 
ontworpen hebt, iets waar je fier op kan zijn.” Net 
als Jonas kijkt ze uit naar de stage over twee jaar. 
Maar eerst gaan we naar Planckendael, waar ar-
chitecte Rein Geens (35) twee jaar lang drie keer 
per week op werfbezoek kwam tijdens de bouw 
van het olifantenverblijf. 

‘Kai Mook wordt grote zus’, zo staat te lezen 
op een spandoek met de echografie van een mi-
ni-olifant. “Goed nieuws”, glimlacht Rein. “Hét 
bewijs dat het verblijf prima functioneert, dat 
de dieren zich er goed voelen.” Niet dat bij het 
ontwerpen iets aan het toeval werd overgelaten: 
“Aan een project als dit begin je niet zomaar, je 
moet de randvoorwaarden kennen. Daarom 
hebben we nauw samengewerkt met de dieren-
verzorgers – ik heb héél veel geleerd over oli-
fanten (lacht). Je moet je gewone referentieka-
der loslaten, maar dat is natuurlijk ook net het 
leuke eraan.” 

Dit is met stip het meest bijzondere project 
waar ze aan gewerkt heeft sinds ze in 2002 afstu-
deerde als ingenieur-architect. Maar het is een 
werk van lange adem geweest. “Ons kantoor, 

Student ontmoet alumnus 
voor reality check.

“ Kai Mook wordt grote zus: 
Het verblijf werkt dus prima”

Jolien, Jonas en de architect

8Office, heeft zich in 2009 kandidaat gesteld 
voor het project. We zijn onmiddellijk beginnen 
ontwerpen en drie jaar geleden werd het gebouw 
in gebruik genomen – de kleine panda’s naast 
het olifantenverblijf hebben een hele tijd maar 
weinig rust gekend (lacht). Het ontwerp maak-
ten we met het hele architectenteam, maar het 
grootste deel van de aanbestedingen en de start 
van de werfopvolging heb ik voor mijn rekening 
genomen. Zodra de werf op volle toeren draaide, 
volgden we de werken met twee op. Het is een 
vrij complex project, er kwam veel coördinatie 
bij kijken. Zo omvat het domein een waterbe-
handelingssysteem met rietveld. Ook de bekis-
ting van de betonnen nissen in de muur van het 
verblijf was niet evident.”

In de jungle
Net als we het verblijf betreden, worden de vijf 
olifanten naar buiten gelaten. “Aan die schuif-
poorten – met een hydraulisch mechanisme 
– zijn heel wat berekeningen te pas gekomen: 
je wil niet dat zo’n poort het begeeft als een op-
gewonden olifant zijn volle gewicht in de strijd 
gooit.” Daarom ook zijn de betonnen wanden 
van het verblijf maar liefst zestig centimeter dik. 
Naast veiligheid is verder alles gericht op het 
welbehagen van de olifanten: “De zandstal en 
het waterbassin worden verlicht via dakkoepels 
die ingewerkt werden tussen de houten dak-
structuur, zodat een spel van schaduw en licht 
ontstaat dat doet denken aan de zon door het 
bladerdak in de jungle.” 

Een opdrachtgever heeft naast een program-
ma van wensen en vereisten meestal ook een be-
paald beeld van hoe een project er moet uitzien, 

DROOMJOB 
de

Jonas Werkbrouck en Jolien 
Van der eecken keuren het 

olifantenverblijf 
in Planckendael. 

architecte rein Geens (rechts) 
geeft hen advies: 

“Blijf niet achter de 
tekentafel zitten.” 

Architecte Rein Geens

Je wil niet dat zo’n 
schuifpoort het begeeft als 

een opgewonden olifant 
zijn volle gewicht in de 

strijd gooit.
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“Een olifantenverblijf bouwen 
betekent dat je je hele eigen 

referentiekader moet loslaten”, 
zegt architecte Rein Geens. 

Een droomjob, concluderen 
masterstudenten architectuur 

Jonas Werkbrouck en Jolien 
Van Der Eecken. Al mogen de 

bewoners van hun toekomstige 
projecten gerust mensen zijn.

 ine Van houdenhove

I
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“ Kai Mook wordt grote zus: 
Het verblijf werkt dus prima”

Michiel van Veen
Student aan de 
Faculteit Theologie en 
Religiewetenschappen
(11/12/1961 – 12/02/2015)

Ida Lieten
Medewerkster diensten 
Faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen
(03/02/1959 – 18/02/2015)

Kirsten Anthoni
Studente aan de 
Faculteit Industriële 
Ingenieurswetenschappen, 
Technologiecampus Geel
(13/10/1989 – 25/02/2015)

Micheline Gillade
Gepensioneerd medewerkster 
dienst Residentiebeheer
(24/04/1953 – 15/03/2015)

• �Professoren�Pascal Borry (Interfacultair Cen-
trum voor Biomedische Ethiek en Recht) en Gert 
Matthijs (Departement Menselijke Erfelijkheid) 
kregen voor hun boek Iedereen GENiaal – huma-
ne genetica in woorden en cartoons de prijs van de 
Nederlandse vereniging voor Bio-ethiek voor de 
beste bijdrage aan het publieke debat in de bio-
ethiek in het Nederlandse taalgebied.

• �Professor� Jelle Haemers (Onderzoeksgroep 
Middeleeuwen) kreeg de Prix Anton Bergmann 
van de Académie Royale de Belgique voor zijn 
boek Geweld, facties en opstand in Brugge, Gent 
en Ieper. De strijd om het regentschap voor Filips 
de Schone, 1482-1492.

• �Qualitative Easing, een team van studenten 
handelsingenieur, won de eerste prijs in de BCG 
Strategy Cup, waarin teams creatieve aanbeve-
lingen voor de Belgische e-commerce voorleg-
den aan de Boston Consulting Group (BCG) en 
Google.

 
• �Dr.�Emmanuel Weyne (Labo Experimentele 

Urologie) ontving de eerste prijs (1.250 euro) 

van het Fonds Gruwez. De tweede prijs (1.000 
euro) ging naar dr. Laurens Ceulemans (Abdo-
minale Transplantatieheelkunde). De prijzen 
bekronen wetenschappelijk werk van assisten-
ten in de opleiding heelkunde.

• �Bachelorstudent� Gaëtan van Mieghem (in-
dustriële wetenschappen), doctorandus Tuur 
Stuyck (ingenieurswetenschappen) en master-
student Michel Lavaerts (geneeskunde) vielen 
in de prijzen bij de Battle of Talents, een business-
planwedstrijd georganiseerd door Venture Spirit.

• �Professor�Paul Moyaert (Hoger Instituut voor 
Wijsbegeerte) ontving een bijzondere onder-
scheiding van de jury van de Grote Van Hels-
dingenprijs voor zijn boek Opboksen tegen het 
inerte. De doodsdrift bij Freud.

• �Professor�Patrick Pasture (Onderzoeksgroep 
Moderniteit en Samenleving 1800-2000) is be-
noemd tot Senior Fellow van het Leibniz Institut 
für Europäische Geschichte in Mainz.

• �Doctoraatsstudente�Ine Beyens (School voor 

Massacommunicatieresearch) heeft de Top 
Student Led Paper Award van de International 
Communication Association (ICA) gewonnen 
voor haar paper ‘Maternal stress as a modera-
tor of the relationship between mothers’ attitudes 
and children’s television viewing’, in samenwer-
king met professor Steven Eggermont (School 
voor Massacommunicatieresearch) en profes-
sor Amy Nathanson (Ohio State University).

• �IusStart, een organisatie die student-start-ups 
kosteloos juridisch advies van rechtenstuden-
ten geeft, werd door de Stichting Leuven.Inc be-
kroond met een prijs ter waarde van 2.500 euro. 
De prijzen worden uitgereikt aan projecten die 
het competitief en/of sociaal ondernemerschap 
in Vlaanderen stimuleren.

• �Professor�Bart Van Meerbeek (Departement 
Mondgezondheidswetenschappen) heeft de 
Wilmer Souder Award ontvangen van de Inter-
national Association for Dental Research (IADR).

       Nieuws voor deze rubriek is welkom op 
nieuws@kuleuven.be

Memoriamin Benoemd of 
onderscheidenDe universitaire gemeenschap 

neemt afscheid van:

Claes. De Witte, natuurlijk, maar zeker ook Bei 
uns in Deutschland. Mijn grootvader was soldaat 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ik herkende zijn 
verhalen in het werk van Claes.”

“In mijn eigen vakgebied denk ik aan 
Henri-Irénée Marrou, een Franse historicus uit 
het midden van de 20ste eeuw. Hij heeft de ge-
schiedenis als wetenschap zeker op een hoger ni-
veau gebracht. Hij speelde een grote rol in de he-
dendaagse patristiek, en ligt op die manier in de 
lijn van Jacques Paul Migne, die een eeuw vroeger 
een halve bibliotheek vol heeft uitgegeven over 
de Kerkvaders. In dat domein vind je natuurlijk 
ook Augustinus, de auteur die ik het meeste be-
studeerd heb. Ik blijf hem herlezen, nu meer lou-
ter voor het plezier dan vroeger. De Confessiones, 
bijvoorbeeld, kan je echt wel lezen omdat het ge-
woon een mooi boek is – wel in het Latijn dan.”

Wat leest u niét graag?
“Boeken die niet kloppen. De Da Vinci code 
van Dan Brown heb ik na een paar tientallen 
bladzijden weggelegd, toen het vol historische 

fouten bleek te zitten. Dan is Umberto Eco met 
De naam van de roos toch van een totaal ander 
kaliber. Je ziet meteen dat hij het middeleeuwse 
kloosterleven grondig bestudeerd heeft.”

“Ik herinner me ook de boeken van Hei- 
degger. Professor filosofie Sam IJsseling had ons 
daar heel enthousiast voor gemaakt, en ik was er 
zelf ook wel een tijdje erg door geboeid. Tot ik de 
brieven van Heidegger aan zijn vrouw las. Dat 
was één geklaag en gezeur, duidelijk geschreven 
door een heel kleingeestig mannetje. Ik heb hem 
daarna nooit meer kunnen lezen. Ik put enig ge-
noegen uit de wetenschap dat het derde kind van 
Heidegger niet van hemzelf was, maar van zijn 
beste vriend. Slecht karakter, zeker?”

Wat leest u als het wat luchtiger 
mag?
“Momenteel lees ik De humor van Kuifje – Her-
gé als komisch genie en vernieuwer, een mooie 
uitgave over de taal- en beeldhumor die Hergé 
op zovele manieren wist te vernieuwen. Nog 
iets van lichtere allure, maar zeker geen onzin, 
is Oscar en oma Rozerood van Eric-Emmanuel 
Schmitt. Het is een piepklein boekje van nog 
geen honderd bladzijden, met een aantal brie-
ven van een terminaal ziek jongetje aan God. Het 
klinkt zwaar, en de ondergrond is ook ernstig, 
maar het leest uiterst vlot.”

“En natuurlijk Simenon. Het maakt niet uit 
hoe ik me voel, ik kan hem altijd lezen. Het is 
pure ontspanning, maar vaak ook met een laag-
je ernst. Van de verhalen van Maigret kan ik 
echt snoepen.” Ludo Meyvis

k ben opgegroeid in een familie met 
een grote leescultuur”, vertelt profes-
sor Mathijs Lamberigts, decaan van de 

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. 
“Op zondag leek het soms alsof iedereen ruzie 
had met elkaar, omdat het zó stil was. Ook op 
school, bij de Kruisheren in Maaseik, was er een 
goede bibliotheek. Ik snuisterde graag in ency-
clopedieën – nog altijd trouwens. Het gaat me 
vooral om wat je niét zoekt: in zo’n encyclopedie 
kan je heel associatief lezen.”

“Boeken spelen echt wel een grote rol in mijn 
leven. Thuis moet ik geregeld harde onderhan-
delingen voeren over wéér eens een kamer waar 
nieuwe boekenkasten zouden moeten komen. 
Ik heb intussen een aardige handbibliotheek, 
met ook wel wat zeldzame antiquarische wer-
ken. Daar kom ik ook mee in contact via mijn 
werk. Onze faculteitsbibliotheek is voortdu-
rend op zoek naar oude werken, en daar help ik 
graag bij.”

Welke boeken hebben de meeste 
indruk op u gemaakt?
“Ik heb erg gehouden van De bruidegom van 
mijn ziel van Frans Van Isacker. Je vindt daar 
weinig of geen conflict en pijn in, hoewel dat in 
een roman toch bijna typisch is. Huwelijksge-
luk leesbaar verwoorden is vrij zeldzaam in de 
literatuur. Het boek kreeg enkele jaren later een 
heel tragische bijklank, toen de vrouw van Van  
Isacker het slachtoffer werd van een lustmoorde-
naar, de ‘Vampier van Muizen’.”

“Als kind las ik heel graag boeken van Ernest 

“ik heb een hekel aan 
boeken die niet kloppen”

De bruidegom 
van mijn ziel
Frans Van Isacker

De Witte en 
Bei uns in Deutschland
Ernest Claes

Confessiones
Augustinus

Oscar en oma Rozerood
Eric-Emmanuel 
Schmitt

De verhalen met 
Maigret
Georges Simenon

Tips
Boeken
5

1

2

3
4

5

Mathijs Lamberigts
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Welke boeken vinden we op het 
nachtkastje, in de boekenkast en op 
het bureau van onze professoren en 
onderzoekers?BOEK:DELEN

Thuis voer ik geregeld 
harde onderhandelingen 

over wéér een kamer waar 
nieuwe boekenkasten 

moeten komen.
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Vrouwenbrein
Bestaan ze echt: mannen- en vrouwenhersenen? Hoe 
hard is de stereotiepe aanleg voor pakweg verbale 
vlotheid (v.) en ruimtelijk inzicht (m.) in ons brein 
gebeiteld? Zijn we man of vrouw in het diepst van 
onze hersenen? TEKST: Wouter Verbeylen | ILLUSTRATIE : Gudrun Makelberge

alf overtuigd door een karren-
vracht aan populair-wetenschap-
pelijk ‘bewijs’ trekken we naar 

biologisch psycholoog Rudi D’Hooge. Is het 
verschil tussen mannen- en vrouwenhersenen 
echt zo groot als het cliché wil? “Hoegenaamd 
niet”, zegt hij. “Het grootste ‘harde’ verschil tus-
sen mannen en vrouwen is letterlijk de omvang 
van ons brein: mannenhersenen zijn groter dan 
die van vrouwen. Maar dat verhoudt zich netjes 
tot hun grotere gestalte. En dat is meteen zowat 
het enige dat niet ter discussie staat.”

Eerste bewijs: de bedrading onder de hersen-
pan van vrouwen en mannen verschilt grondig. 
Hersenscans ontdekten meer connecties tussen 
hersengebieden bij vrouwen. Daarom zouden 
vrouwen beter kunnen multitasken, zouden ze 
socialer zijn … “Maar wat wil die betere bedra-
ding écht zeggen? Dat weten we niet”, stelt Rudi 
D’Hooge. “Zo’n hersenscan wordt meestal in 
rust genomen. Wat je dan meet, is waar men-
sen aan denken als je hen vraagt te ontspannen. 
Misschien zitten mannen met hun gedachten er-
gens helemaal anders dan vrouwen. Dan meet 
je verschillen in interesses, culturele verschillen, 
en die ontstaan na de geboorte. Mannen hebben 
écht geen aangeboren interesse voor voetbal.”

Bang voor wiskunde
“Wat we graag willen weten, is of iets hardwired 
is in de hersenen, van bij het prille begin. En 
dat kun je haast niet zuiver onderzoeken. Onze 
omgeving heeft een overweldigende invloed op 
de ontwikkeling van onze hersenen. En maak je 
geen illusies: jongens worden vanaf minuut één 
na hun geboorte anders behandeld dan meisjes. 
Zelfs al is er bij baby’s geen enkel zichtbaar ver-
schil, en al ben je nog zo vóór gendergelijkheid: 
als ouder ga je anders met je kind om als je weet 
dat je een jongen vasthoudt, dan wanneer het 
een meisje is.”

Maar vrouwen zijn verbaal sterker, en mannen 
scoren ruimtelijk beter: dat werd toch al vaker 
vastgesteld? “Klopt, soms vinden we bewijs van 
verschillen in taakuitvoering tussen mannen en 
vrouwen”, geeft D’Hooge toe. “Maar dat bewijst 
niét dat het aangeboren is. En vooral: daar staat 

het overweldigende bewijs tegenover dat jongens 
en meisjes verschillend behandeld worden, zelfs 
in onze ‘egalitaire’ samenleving. Onze hersenen 
registreren dat allemaal, ze zijn een bijzonder 
plastisch orgaan. Veel van wat ingebakken, aan-
geboren of in steen gebeiteld lijkt, wordt in onze 
hersenen geboetseerd, vanaf het prille begin.”

En dat blijft niet zonder gevolgen. Onlangs 
schreven de kranten nog dat meisjes meer 

H

angst hebben voor wiskunde dan jongens. “Tja”, 
zucht D’Hooge, “Je moet als meisje maar één 
keer te vaak horen: ‘Je broer is een jongen, en 
die zijn beter in wiskunde’, en het kwaad is ge-
schied. Als het dan toch niet je sterkste punt is, 
waarom er nog veel tijd insteken? En dan word 
je al snel écht minder goed. En omgekeerd bij 
jongens natuurlijk. Zelfs in meer ‘liberale’ ge-
zinnen valt dat soort opmerkingen weleens. En 

anders bereiken die stereotiepen je wel via de 
media of op school.”

Berusting
D’Hooge laat wel een opening dat, ondanks die 
bulldozer van de omgeving, stereotiepe gender-
vaardigheden toch van bij de geboorte aanwezig 
zijn in de hersenen. “Als ik me aan een pronos-
tiekje mag wagen, dan lijkt het me aannemelijk 
dat een deeltje hardwired is. Bij dieren bijvoor-
beeld zie je ook gendereffecten in de hersenen, 
los van de omgeving. Er zijn nu eenmaal licha-
melijke verschillen, er gaan andere hormonen 
door de hersenen van mannen dan van vrou-
wen. En hormonen beïnvloeden ons gedrag. De 
gevangenissen zitten vol met mannen omdat 
testosteron hen vatbaarder maakt voor agressie.”

Samengevat: aangeboren verschillen zijn niet 
bewezen maar wel aannemelijk. Wat is dan de 
boodschap? “Stellen we vandaag verschil vast 
tussen mannenhersenen en vrouwenhersenen? 
Absoluut. Maar de vraag is: willen we dat dat zo 
blijft? Als je eenmaal besluit: het is aangeboren, 
dan kan je alleen nog berusten, of die kennis mis-
bruiken. Wat houdt je dan tegen om mannen of 
vrouwen bij voorbaat ongeschikt te verklaren 
voor bepaalde beroepen? En net daar ben ik het 
grondig mee oneens. Zelfs al komt er bewijs dat 
een deeltje effectief hardwired is, dan nog blijven 
onze hersenen zo’n groot kneedbaar orgaan, dat 
niets onoverkomelijk is. Ons brein kan na de ge-
boorte nog in allerlei richtingen geduwd worden. 
We moeten die genderrollen vooral niet laten 
vastroesten in onze hersenen. Willen we maxi-
male gelijkheid, dan moeten we daar zo jong mo-
gelijk mee beginnen.”

OP DE LETTER
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 IN BEELD 

Van 16 tot 20 maart organiseer-
den studenten ingenieur-archi-
tect voor de twintigste keer de 
Existenz-week. Het opzet: ze 
palmen een week lang een ge-
bouw in dat ze op een creatieve 
manier naar hun hand zetten, 
en organiseren daar workshops, 
lezingen en andere activiteiten. 
Zo willen ze de grenzen van 
architectuur aftasten, verschil-
lende interessegebieden sa-
menbrengen, en “met minimale 
middelen een maximaal effect 
verwezenlijken”. Dit jaar was een 
oude verpleegsterschool in de 
Kapucijnenvoer aan de beurt. 
En die werd grondig onder han-
den genomen. Een vijver in een 
leslokaal was de blikvanger.

Water 
ballet
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Maak je geen illusies: 
jongens worden vanaf 

minuut één anders 
behandeld dan meisjes. 

Ons brein registreert dat.
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