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Editoriaal

Alles verandert zeer snel in onze maatschappij. De structuren 
in het onderwijs worden zeer flexibel. De duidelijke indeling 
van de opleidingsdisciplines, die we vroeger kenden, vervagen. 
De student van vandaag kan in de faculteit Wetenschappen 
heel wat keuzes en combinaties maken. Hij wordt er opgeleid 
tot een flexibele, ruimdenkende en kritisch geschoolde jongere. 
In de nabije toekomst kan hij bijvoorbeeld een major biologie 
combineren met een minor geografie en tal van dergelijke 
combinaties zijn tegenwoordig mogelijk. 

Dit heeft ook gevolgen voor onze alumniverenigingen. Ook 
daar zal het tot op heden bekende onderscheid vervagen. 
Afgestudeerden zullen niet meer automatisch kunnen 
toegewezen worden aan een welbepaalde alumnivereniging. 
Een afgestudeerde zal nu eens aan een activiteit van de 
chemici, dan eens aan een van de geologen willen deelnemen. 
Een bijkomend element is dat vanaf 2007 geen afzonderlijke 
gegevens van afgestudeerden aangeleverd kunnen worden 
vanuit de overkoepelende alumnivereniging Alumni Lovanienses. 
Zij zullen alleen gegevens aanleveren van de afgestudeerden 
wetenschappen. U begrijpt dat we bijgevolg onze krachten 
moeten bundelen. Wel zullen we per deelkring een aanbod doen 
aan alle afgestudeerden wetenschappen. Deze samenwerking 
biedt dus heel wat voordelen. 

Zo kunnen we u verder het schitterende tijdschrift 
“science@leuven” aanbieden waarin voor iedereen wel een 
interessante bijdrage te vinden is. Maar er is meer: in de 
toekomst kunt u deelnemen aan heel wat meer activiteiten. 
Alle activiteiten die georganiseerd worden door één van de 
deelkringen voor de alumni uit de wetenschappen, zijn voor 
iedereen toegankelijk. Dit hoeft niet meteen tot paniek te leiden, 
want we programmeren dus wel degelijk ons specifiek aanbod 
zoals we dat ook in het verleden hebben gedaan.

In dit nummer staan we ook even stil bij het emeritaat van 
prof. Verbeure, de geestelijke vader van dit tijdschrift. Verder 
verneemt u uitgebreid hoe het er aan toe ging tijdens de 
wetenschapsweek voor 10 en 11-jarigen “Leru Kids” aan onze 
faculteit. Wat vonden ze van het aanbod? Hoe werd de honger 
naar kennis van deze leergierige jongeren gestild? Hoe verliepen 
de wetenschappelijke experimenten? Daarnaast reisden we 
mee met de studenten biologie naar Rhyd Y Greuau, trokken 
we op reportage naar onze subfaculteit Wetenschappen in 
Kortrijk en tafelden mee op het jaarlijkse emeritaatsdiner. 
In de rubriek Kringnieuws brengen we opnieuw verslag uit 
over enkele activiteiten en verneemt u nieuws van de diverse 
alumniverenigingen.

Intussen zijn we weer aan het einde gekomen van dit 
kalenderjaar. Uiteraard wensen we onze lezers een zalig 
Kerstfeest, prettige eindejaarsfeesten en een gelukkig 2006 toe!

Marc Declercq
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Op zaterdag 17 december 2005 organiseert de faculteit 
de vierde editie van de Christmas Lecture.  Dit keer 
ontvangt ze prof. Bert van der Zwaan, die werkzaam is als 
hoogleraar Biogeologie aan de Universiteit van Utrecht 
(Faculteit der Geowetenschappen) en tevens aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen (Faculteit Biologie). Hij 
is sinds 2004 wetenschappelijk 
directeur van het  Darwin Center of 
Biogeology, één van de Nederlandse 
top-onderzoeksscholen. Hij leidt 
verder de sectie Biogeology and 
Biogeochemistry van het Centrum 
voor Geowetenschappen in Utrecht.

Tijdens de lezing zal eerst de 
samenhang tussen de cyclus van 
verwering en erosie, CO2 en biologische productie aangeduid 
worden.  Daarna zal in steeds groter detail gekeken worden 
naar samenhangen en de verstoring daarvan: de rol 
van cyanobacteria in de stikstofcyclus van het midden-
Krijt, de Tertiaire evolutie van gravende organismen op 
de oceaanbodem en de gevolgen voor de stikstof- en 
koolstofcyclus, methaanontsnapping op de Paleoceen/Eoceen 
grens en de daaropvolgende extinctie van leven, de Midden 
Miocene verandering in klimaat die juist geen uitsterving 
veroorzaakte en de gevolgen van de jongste wereldwijde 
milieuveranderingen. Tot slot zal de essentiële vraag ‘zijn de 
verbanden tussen processen in het verleden sterk genoeg om 
de toekomst van het leven op aarde te kunnen voorspellen’ aan 
bod komen.

Deelname aan de Christmas Lecture kan gecombineerd worden 
met een bezoek aan de tentoonstelling ‘Leven in Steen’.  Op 
vertoon van de Christmas Lecture uitnodiging genieten u  en 
uw gezinsleden op zaterdag 17 december tussen 10u en 18u 
van het gereduceerde tarief van 6 euro  per persoon (in plaats 
van 9 euro).  Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis binnen.  Een 
bezoek aan de tentoonstelling duurt ongeveer een uurtje.

Meer informatie omtrent de Christmas Lecture 2005 is 
terug te vinden op de facultaire webpagina’s www.wet.
kuleuven.be. Inschrijven is vereist en kan via de online 
inschrijvingsmodule of via info@wet.kuleuven.be  

Christmas Lecture 2005
De hartslag van de aarde



Over die ontvankelijkheid van kinderen voor wetenschap 
behoeven we geen studies meer, we hebben het aan de 
lijve ondervonden.  Van donderdag 20 tot dinsdag 25 
oktober mocht onze faculteit, die voor de gelegenheid 
de universiteitshal bezette, een 500-tal enthousiaste 
wetenschappers in spe begroeten.  

Gedurende deze vier dagen kregen we klassen uit 
basisscholen op bezoek, voor een programma dat startte 
met een plenair college in de promotiezaal, vervolgde met 
een wetenschapsshow, een bezoek aan de tentoonstelling 
‘Leven in Steen' en dat afgesloten werd met de nieuwe 
‘chemieshow’ gebracht door Professor A. Toom (in het 
gewone leven Luc Van Meervelt).   Voor de organisatoren was 
het een geweldige opsteker dat het spontane enthousiasme 
voor wetenschap niet iets is van kinderen alleen.  Meer dan 
honderd medewerkers van de faculteit waren present, en 
ook hun evaluatie van het evenement was positief.  Alle 
disciplines van onze faculteit waren prominent aanwezig, en 
ook wij hebben veel van elkaar geleerd.   

Het succes van deze activiteit van wetenschapspopularisatie 
naar een heel dankbare doelgroep noopt ons tot herhaling 
van het initiatief.  Wat de organisatoren bijzonder trof, was 
de gesmaakte deelname van een bijzonder diverse groep 
leerlingen van  het zesde leerjaar van de basisschool Mozaïek 
uit Borgerhout.  Hun evaluatie: ‘Wij, de jongens van het 
6de leerjaar uit Borgerhout, vonden de experimenten van 
professor A. Toom de max. De ballonnen die ontploften en 
het stokje dat na het breken licht gaf, zagen we ‘s avonds 

nog voor ons. Nu begrijpen we hoe vuurwerk aan zijn kleur 
komt!  Tijdens het hoekenwerk in de voormiddag maakten 
we flubber, die voor heel wat pret zorgde op de trein! Wij 
spraken in ons groepje ook enthousiast over de proefjes met 
kiwi, droogijs en de laserstraal.  Bedankt aan alle professoren 
die tijd vrijmaakten om ons uitleg te geven.’ 

Getekend: Souhail, Anas, Maher, Solaïman, Giovanni, 
Mateusz, Redouan, Issam.

En wat vonden de andere klassen van deze dag?  
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Ik wil professor worden!

Studies allerhande suggereren dat rond de leeftijd van 

10 tot 12 jaar de interesse voor wetenschap spontaan 

aanwezig is bij kinderen.  Om daarop in te spelen 

werden aan de K.U.Leuven dit najaar verschillende 

activiteiten georganiseerd voor die doelgroep.  Eén 

ervan was de ‘Kinderuniversiteit’, waarvoor op drie 

zaterdagen individuele kinderen en hun ouders te 

gast waren in Leuven.  Een andere (specifiek voor 

de Faculteit Wetenschappen) was de ‘LERU-Kids 

University’.  Dit laatste initiatief was een door 

de EU gesponsord project, samen opgezet door 

tien universiteiten,  betrokken bij de ‘League of 

European Research Universities’ (LERU). 

Over de tentoonstelling ‘Leven in 

Steen’

Wij zijn naar het museum leven 

in steen geweest.We kregen 

een rondleiding over alles wat 

voor de mens leefde tot aan de 

mens. We hebben veel fossielen 

mogen bekijken en zelfs een 

dinosaurusnest.  Nu weet ik veel 

meer over wat er voor de mens 

bestond.  Ik vond het heel tof.

Hopelijk mogen we nog eens 

komen .
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Over de universiteit

‘Ik vond de zalen heel mooi. 

 Het was precies dat we bij 

de Romeinen waren.  

Het leslokaal leek op een 

cinemazaal. De lessen waren

 ook heel tof.’

‘Ik vond het leerrijk en plezant. 

 De eerste les was moeilijk en 

de tweede plezant.

Ik hoop dat ik later ook naar 

Leuven kan gaan!!!’

‘Door die ene dag ben ik zo veel 

slimmer geworden!’

‘Ik vond de proefjes heel indrukwekkend. 

Maar ook de gebouwen waren heel mooi. 

Kortom,de moeite om naar de universiteit 

van Leuven te gaan!!!’

Over het college ‘Wat is wind?’

Wat geleerd?
-  Dat er bij een zacht windje, een brug kan omvallen.
- Als je helium opzuigt, heb je een hoog stemmetje.

Wat gedaan?
-  We hebben langs boven op een blad geblazen, en het blad ging naar boven.
-  We hebben een filmpje gezien over een brug die instortte door een klein beetje wind.

Onze mening ?
-  Ik vond het heel leuk, het was grappig bij een manneke dat van een wiebelende brug kwam.
- De meester een echte professor: het was spectaculair.

Over de wetenschapsshow- Lasers (fysica)

Kleuren. 

Er waren drie verschillen
de kleuren licht 

rood,blauw en groen.  Als je al de kleuren 

over elk
aar doet wordt het wit.

Het verschil tussen een laser en
 

een gewoon licht.

Uit een
 gewoon licht komen er 

allemaal verschillen
de kleuren uit. 

Gewoon licht gaat in alle ri
chtingen.  

Bij een
 laser komt één

 kleur uit. 

Laserlicht blijft in een bundel samen.

Een lichtgevende augurk  

Als je tw
ee draadjes die ele

ktriciteit g
even 

verbindt door de augurk geeft de augurk 

licht. En hij begint hard te stinken. In de 

augurk zit iets
 dat ook in straatlantaarns 

zit: natrium

Over de wetenschapsshow - Chemie

We hebben blubber gemaakt. Het 

enige dat we nog weten wat er in zat 

is kleurstof.  De rest was moeilijk te 

onthouden. Het was een plakkerige 

smurrie toen het klaar was. Als je het 

potje met blubber op je hand zet en er 

dan op klopte bibberde het heel hard. 

Het was heel leerrijk. Dat was ook 

fantastisch. Wij vinden dat ze dat 

meer mogen doen !!

Over de chemieshow

‘Ik vond het een heel explosieve les.’

‘De chemieles was heel indruk-

wekkend.  Vooral de proefjes met 

de ballon waren heel mooi.’

‘Ik vond de chemieles heel 

leuk en spectaculair.’

‘Ik vond de les van profes-

sor A.Toom het leukst 

omdat het lekker hard 

knalde.’

leuk en spectaculair.’

meer mogen doen !!
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Over de wetenschapsshow- Lasers (fysica)
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Bij een
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Laserlicht blijft in een bundel samen.

Een lichtgevende augurk  

Als je tw
ee draadjes die ele

ktriciteit g
even 

verbindt door de augurk geeft de augurk 

licht. En hij begint hard te stinken. In de 

augurk zit iets
 dat ook in straatlantaarns 

zit: natrium

Over de wetenschapsshow - SupergeleidersWat we gedaan hebben:-We hebben magneten elkaar laten aantrekken en afstoten.
-We hebben rozen laten bevriezen.-We hebben treinen laten zweven.Wat we geleerd hebben: Als een roos bevroren is, kan je ze stuk slaan.

 Je mag nooit je vinger in de koelstof (-200 °C) steken.
 In Japan is er een trein die door magneten zweeft. 

Die trein heeft geen wielen.
Onze mening: Het was supertof en megacool

Over de wetenschapsshow - Supergeleiders

Over de wetenschapsshow - Chemie

We hebben blubber gemaakt. Het 

enige dat we nog weten wat er in zat 

is kleurstof.  De rest was moeilijk te 

onthouden. Het was een plakkerige 

smurrie toen het klaar was. Als je het 

potje met blubber op je hand zet en er 

dan op klopte bibberde het heel hard. 

Het was heel leerrijk. Dat was ook 

fantastisch. Wij vinden dat ze dat 

meer mogen doen !!

Het was heel leerrijk. Dat was ook 

fantastisch. Wij vinden dat ze dat 

meer mogen doen !!

Over de wetenschapsshow - BiologieWe gingen het eerst naar Biologie kijken, omdat het ons heel 

leuk leek. Er stonden veel schedels o.a.: een nijlpaard, een 

leeuwin, een baviaan, een oermensschedel en een schaap. 

Hij had ook nog een vals gebit van een vampier. Misschien 

doen wij later ook Biologie. Dit stukje van biologie ging over 

tanden. Die professor kon keigoed vertellen. We hebben 

ook veel bijgeleerd. Hij vertelde dat het nijlpaard gras en 

groenten eet. En de chimpansee eet alles en de dino’s eten 

vlees of planten .

fantastisch. Wij vinden dat ze dat 

groenten eet. En de chimpansee eet alles en de dino’s eten 

vlees of planten .
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Geen afgestudeerden aan het woord in deze science@leuven, maar we gingen voor de gelegenheid eens 
op reportage bij de collega’s van onze subfaculteit in Kortrijk.  Want hoe zou het daar nu zijn met ... de 
opleidingen Wetenschappen?

Hoe gaat het nu met…

science@kortrijk 

Sinds 1972 starten jaarlijks vele studenten hun 
science@leuven studieloopbaan op de Campus Kortrijk, de 
K.U.Leuven-campus die zich hoofdzakelijk richt tot jongeren 
in West-Vlaanderen. Deze campus, die overigens studies 
in 6 faculteiten herbergt, biedt haar 1000 studenten een 
bijzonder gewaardeerde interfacultaire leefgemeenschap 
en vriendenkring. Laagdrempelige studiebegeleiding door 
de lesgevers zelf, een algemeen werkzame sfeer en prima 
infrastructuur op de campus zorgen voor een opvallend hoog 
studierendement, en dit in alle aangeboden studierichtingen.  
Een externe visitatiecommissie formuleerde het dit jaar nog 
als volgt: “De commissie heeft met tevredenheid vastgesteld 
dat de interactie tussen de docenten en de studenten aan 
de Campus Kortrijk werkelijk excellent is. De commissie 
waardeert dat, vooral aan de Campus Kortrijk, de goede 
contacten tussen studenten en staf zeer goed werken om 
studieproblemen vroegtijdig op te sporen.”

Sinds oktober 2004 zijn ook hier de vernieuwde en 
vooral verbrede bachelorprogramma’s gestart. Als 
wetenschapsstudent kan je er Biologie (m.i.v. Biochemie en 
Biotechnologie), Chemie, Fysica, Informatica en Wiskunde 
studeren, vaak met nieuwe en frisse keuzerichtingen.  Dankzij 
de toegenomen flexibilisering zijn er daarenboven éénjarige 

programma’s die een naadloze overgang naar studies 
in de Bio-Ingenieurswetenschappen, de Farmacie en de 
Ingenieurswetenschappen mogelijk maken. (Neem een kijkje 
op www.kuleuven-kortrijk.be en volg “Onderwijs”.) 

Als integrale campus van de K.U.Leuven wordt het onderwijs 
er verzorgd door de staf van de K.U.Leuven, zowel op 
Campus Kortrijk residerende staf als uit Leuven regelmatig 
pendelende professoren. Met steeds meer succesvol 
onderzoek in de exacte wetenschappen (dit jaar alleen reeds 
4 doctoraatspromoties) is de campus in toenemende mate 
ook een regionale werkgever voor hooggekwalificeerde 
onderzoekers, waaronder regelmatig meerdere vorsers 
van internationale afkomst (zie www.kuleuven-kortrijk.
be/irc). Op onderwijs-dienstverlenend vlak huizen er dan 
weer enkele bekende initiatieven, waaronder de Vlaamse 
Wiskunde Olympiade, het bekende www.usolvit.be en het zeer 
intense bezochte www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb met zijn 
honderden unieke plantenfoto’s. Kortom, Campus Kortrijk 
biedt veel meer dan alleen maar een rechtstreekse opstap 
naar science@leuven. 
Voor meer informatie over science@kortrijk kan je 
terecht bij Professor Paul Igodt, voorzitter van de 
subfaculteit Wetenschappen Campus Kortrijk. 
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
1 mei – 31 augustus 2005

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)

Scheikunde
1 september 

2005
Pascal FIAS

Lanthanide (III) quinolinates and phenolenonates: a structural and 
spectroscopic investigation.

K. Binnemans

Biochemie
14 september 

2005
Ann VANHOOREN Effects of heat and of near-UV irradiation on goat alpha-lactalbumin. I. Hanssens

Scheikunde
16 september 

2005
Bie VERBIST

Design en synthese van potentiële ß-turn mimetica: toepassingen in de 
peptidechemie en in de ontwikkeling van kleine moleculen.

G. Hoornaert

Wiskunde
19 september 

2005
Melchior BASANZE

Statistical calibration estimators and small disturbance asymptotic 
theory with an application to dilution biochemical data.

L. Vermeire

Scheikunde
22 september 

2005
Bert METTEN

Synthese van 5-aryl-oxopyrroolderivaten en exploratie ter vorming  
van potentiële NNRTI’s, fluoroforen en op APTRA gebaseerde  
Ca2+-indicatoren.

W. Dehaen
M. Smet

Geografie
27 september 

2005
Jeroen BRYON

De dialectische relatie tussen stadsbewoners en de toeristisch-stedelijke 
ruimte. Case studie Brugge.

H. Meert

Biologie
30 september 

2005
Sofie GEELISSEN

Ghrelin, a novel growth hormone secretagogue in chicken: mode of 
action.

E. Kühn

Natuurkunde
30 september 

2005
Maarten VAN WIEREN

Building bridges between physics & biology, a play of nature in three 
parts.

C. Maes

Natuurkunde
14 oktober 

2005
Mathieu MALFAIT

Magnetich and transport properties of Ga1x MnxAs diluted magnetic 
semiconductors.

 V. Moshchalkov

Biochemie
17 oktober 

2005
Stephanie STAELENS

Genetic engineering, structural analysis and in vivo characterization of 
the antithrombotic anti-Von Willebrand factor antibody 82D6A3. 

H. Deckmyn

Natuurkunde
31 oktober 

2005
Lieselot VANDEVENNE

Bose-Einstein condensation under the influence of attractive boundary 
conditions.

A. Verbeure
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Allemaal Mensen

Emeritusboom aan de faculteit
Een gesprek met André Verbeure

Hij verzette zich daarmee tegen een vorm van cocooning, het 
elk voor zich, een zekere schrik voor competitie, die misschien 
verklaart waarom te weinig studenten voor wetenschappen 
kiezen ondanks de grote maatschappelijke impact ervan. Als 
faculteit naar buiten treden is strategisch belangrijk, maar 
het is in de eerste plaats een intellectuele evidentie dat de 
natuurwetenschap één groot verhaal is. Toch was in het 
gesprek dat decanaat niet het centrale onderwerp, want 
André Verbeure ziet het eerder als een intermezzo in zijn (rijk 
gevulde) loopbaan:  "Wat ik daar enkel over kwijtwil is dat ik 
nooit zwaar onder de indruk ben geweest van kwantitatieve 
modellen om de middelen te verdelen. Zogenaamde objectie-
ve criteria om kwaliteit te meten wijzen in zekere zin op een 
gebrek aan durf of competentie om te beoordelen. Niemand 
is onfeilbaar natuurlijk, maar schrik hebben om zich te ver-
gissen hoort eerder thuis in tweederangsinstellingen!” 

Zoals verder uit zijn eigen woorden blijkt, heeft de legendari-
sche Professor Louis Bouckaert veel betekend in de ontwikke-
ling van de loopbaan van prof. Verbeure. Nadat hij zich in een 
eerste fase zoals toen gebruikelijk was, toelegde op onder-
zoek in de kwantumelektrodynamica (met als effectieve pro-
motor Professor Maurice Levy uit Parijs) kwam de definitieve 
plooi er toen Professor Bouckaert hem een artikel voorlegde 
over de algebraïsche aanpak van de kwantum statistische 
mechanica: 

“Dit was een totaal nieuwe richting. Toen ik te weten kwam 
dat in die jaren alle relevante persoonlijkheden in dat domein 
zouden samenwerken in Bures-sur-Yvette wendde ik mijn 
gedrevenheid aan om daar als Leuvense NFWO-postdoc bin-
nen te geraken. Een eerste brief, gevoed door een verkennen-
de stage in Nijmegen, bleef echter onbeantwoord. Maar na 
een telefonisch initiatief mocht ik mezelf gaan presenteren. 

Het gesprek bleek overtuigend. Ik zocht en vond een appar-
tement,  achteraf gezien had er zelfs een salaris in gezeten, 
maar ook toen al waren kwantitatieve aspecten voor mij 
ondergeschikt aan intellectuele uitdagingen. Het samenzijn 
met een hele generatie en het daadwerkelijk opgenomen zijn 
in die kring, heeft mijn verdere loopbaan dan ook beslissend 
beïnvloed.  Na die jaren in Parijs nam prof. Daniel Kastler, die 
mijn tweede effectieve promotor zou worden, me mee naar 
Marseille. Daar bleef ik tot ik in 1969 in Leuven werd aange-
steld.”

Vele generaties wiskunde- en natuurkundestudenten zijn 
geboeid geweest door prof. Verbeure, door wat hij zelf als 
een ‘intellectueel spel’ omschrijft: “Samenwerken met stu-
denten was hetgeen me echt boeide: leiding geven, maar 
nooit teveel, hen telkens een niveau hoger brengen, maar 
stap voor stap, om de student zich te laten vormen door zijn 
eigen inbreng. ‘Begeleide zelfstudie avant la lettre’, zeg maar. 
Ik benadruk daarbij graag hoe ook in exacte wetenschap de 
achtergronden en visies van een individu een grote invloed 
hebben op het professionele leven. Wat je belangrijk vindt 
en welk je project ook is, komt uit je persoonlijkheid, … en zo 
moet het zijn.  

"Prof zijn aan deze faculteit en aan deze universiteit is een 
prachtig beroep" vertrouwt prof. Verbeure ons toe in zijn 
afscheidsrede naar aanleiding van zijn emeritaat.

De sterke groei van de universiteit in de periode 
van de ‘babyboom’ zorgt vandaag voor een 
‘emeritusboom’, die we zelfs met de hogere 
productiefrequentie van science@leuven niet 
helemaal kunnen volgen.  We wilden echter absoluut 
een exit-gesprek met wiskundig natuurkundige 
André Verbeure, die als decaan aan de wieg 
heeft gestaan van onze facultaire nieuwsbrief.  
Niet toevallig, want het ontwikkelen van een 
facultair gevoel was één van zijn voornaamste 
aandachtspunten.  
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"Typisch voor universitair onderwijs is dat het wetenschaps-
onderwijs is, dit betekent dat het onderzoeksgesteund is. 
Daarom wordt dit onderwijs in zijn evolutie sterk beïnvloed 
door de evolutie van de onderzoekssfeer in de faculteit en 
in zijn verschillende onderzoeksgroepen. Uit de aard van zijn 
bestaan, dient onze faculteit zijn rol te spelen als voortrek-
ker van het fundamenteel wetenschappelijk universitair 
onderzoek. Veertig jaar geleden kregen de studenten hun 
eerste onderzoekersopleiding tijdens hun licentiaatsthesis-
werk, waarvoor hun meestal een onderwerp aangereikt werd. 
Voor het echte onderzoek gedurende het doctoraat waren de 
meesten op zichzelf aangewezen om eerst hun onderwerp, 
hun project te ontdekken. Veel planning was er verder niet. 
Men werd in het bad gegooid en het was een kwestie van 
zwemmen of verzuipen. We herinneren ons zeer goed dat 
we tijdens onze buitenlandse postdoctoraatsperiode in een 
internationaal gezelschap terecht kwamen en er van onze 
leeftijdsgenoten uit Princeton, Harvard, Zürich, enz. ontmoet-
ten. We herinneren ons zeer levendig de cultuurschok die we 
ondergingen. We leerden daar hoe professioneel zij begeleid 
werden. Een wereld van verschil. Het ging er zeer competitief 
aan toe, we hadden nog alles te leren. Jaren daarna hebben 
we kunnen vastgestellen hoe ook in Vlaanderen het onder-
zoek zich professioneel en internationaal heeft geprofileerd. 
Onze generatie heeft zich in dit proces ten volle mogen uit-
leven. 

Tijdens mijn loopbaan heb ik ook zeer veel geluk gehad om 
zoveel sympathieke en tegelijk briljante doctoraatsstuden-
ten te hebben mogen aantrekken en persoonlijk te mogen 
begeleiden. Ik moet al deze studenten van harte danken voor 
al die interessante, spannende en intense uren van open en 
eerlijke discussies over de formulering van de onderzoeks-
onderwerpen, hoe zou dit fenomeen hier in mekaar steken, 
hoe kunnen we dat aantonen, hoe kunnen we het model-
leren, welke analyses kunnen we aan met onze technieken. Ik 
herinner met genoegen de meeste van deze studenten zeer 
levendig met hun karakters, met hun vaardigheden en eigen-

aardigheden, velen met hun politieke en sociale overtuigin-
gen. We leerden wat samenwerking is, wat vriendschap bete-
kent en tot wat de natuur van menselijke relaties kan leiden. 
Het was steeds opnieuw aan iets nieuws beginnen bouwen. 
Samen met de studenten zijn we de nationale en internatio-
nale competitie moeten aangaan om samen een plaatsje te 
verwerven op de professioneel wetenschappelijke scène. 

Uiteraard hebben we het allemaal mogen meemaken, in 
het bijzonder: as a scientist must write, we schreven onze 
resultaten op en we boden ze aan ter publicatie. We stootten 
op eerlijke en soms oneerlijke referees. We hebben briljante 
en domme referees getrotseerd. Samen hebben we geleerd 
hoe onze positie te verdedigen. Zo hebben we de studenten 
geleerd dat peer-reviewing de hoeksteen is van het profes-
sioneel onderzoek. Maar ook, dat peer-reviewing een men-
selijke activiteit is en zal blijven, waarin er zo ongeveer van 
alles kan gebeuren, heiligverklaringen, maar ook afrekeningen 
allerhande. We hebben hen geleerd dat naïviteit in deze 
materie professioneel dodelijk kan zijn. We hebben genoeg 
goede publicaties gemaakt en naar onze mening ook genoeg 
minder goede publicaties. We hebben aan zowat alle facetten 
van het professioneel modern wetenschappelijk onderzoek 
meegedaan. We blijven ervan overtuigd dat typisch voor een 
universiteit is, dat haar reputatie en haar uitstraling geba-
seerd zijn op de kwaliteit van haar professoren. De profes-
soren blijven de uitvoerende macht van een universitaire 
instelling. Daaraan te kunnen medewerken op welk niveau 
ook, is de moeite waard. Professor zijn aan deze faculteit, 
aan deze universiteit, is een prachtig beroep. Gelukkig heeft 
de faculteit Wetenschappen zich steeds voor ogen gehouden 
dat universiteiten van in den beginne Europese centra waren 
van een wereld zonder grenzen, vluchtoorden voor mensen 
zonder onderscheid van ideologie, nationaliteit of ras. Deze 
gedachte heeft ons voortdurend geïnspireerd, ook toen 
we als decaan de verantwoordelijkheid droegen voor deze 
faculteit. De faculteit stelde zich permanent de vraag of enig 
aspect van isolationisme wel gepast is voor instellingen, die 
reeds vanaf de 12de eeuw Europees waren en waarvan de 
besten daarna evolueerden tot een internationale gemeen-
schap.” 

Op 6 oktober vond de jaarlijkse emeritaatsviering van de faculteit plaats
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Het emeritaat van  
prof. Frans Depuydt

Een impressie door prof. Gerard Govers 

Frans Depuydt is vergroeid met mijn geografie-carrière.  Hij 
was de eerste, toen jonge, professor geografie die ik ooit ont-
moette, op een infodag ergens in 1976, in de Asselberghszaal 
in de Redingenstraat. Het waren andere tijden: de hele zaal 
luisterde quasi-ademloos naar de wijze woorden van de in 
een piekfijn pak gestoken professor over onze toekomst als 
geograaf.

Huiveren van ontzag deden we, en dan wisten we nog niet 
eens dat de componist van het Merkatorlied voor ons stond! 
Het was de pre-GIS periode en we leerden ijverig continenten 
tekenen op hagelblank tekenpapier met Oost-Indische inkt. Een 
heel semester tekenwerk, het lijkt in deze tijd van laserplotters 
en kleurenprinters onvoorstelbaar. Eerstejaarsstudenten teke-
nen nu met MapInfo de hele wereld in eender welke projectie 
in een uurtje tijd. Frans Depuydt heeft die veranderingen niet 
alleen zien gebeuren, hij heeft ze ook mee bewerkstelligd. Hij 
was het die in het Instituut voor Aardwetenschappen de eerste 
Personal Computer kocht. Die kostte toen, in 1984 of 1985, 
ongeveer 250 000 BEF (of  6000). Hij stond ook, samen met 
Hubert Gulinck, aan de wieg van de beeldverwerking aan de 
K.U.Leuven. Frans Depuydt liet als eerste een computernetwerk 
installeren, wat hem maar lukte na heroïsche discussies over 
het nut van dergelijke dingen ‘behalve dan voor het sturen van 
onnozele berichtjes...’  Maar ik heb steeds het gevoel gehad 
dat zijn wetenschappelijke hart ergens anders lag. Volgens 
mij ging het Frans over communicatie: hoé stel je ruimtelijke 
gegevens zo voor dat de informatie zo correct mogelijk door 
de gebruiker gelezen kan worden? Ik herinner me de pijn die 
hij onderging telkens hij met een slechte VRT-computerkaart 
geconfronteerd werd: visueel aantrekkelijk maar zonder rele-
vante informatie. Als reactie op de Peeters-projectie, stelde 
Frans Depuydt de quintuple-projectie voor waarin elk wereld-
deel krijgt waar het recht op heeft. Frans werkte ook als 
secretaris van de International Association of Cartography 
en met talrijke andere binnen- en buitenlandse verenigingen 
om te trachten de cartografische communicatie te verbete-
ren. Historische cartografie had zijn speciale aandacht. Frans 
Depuydt is een wandelende encyclopedie van historische 
kaartkennis, heeft erover gepubliceerd en er tentoonstellingen 
over opgezet en daardoor cartografie en geografie zichtbaar 
gemaakt in Vlaanderen. Frans heeft ook als persoon enkele 
markante trekken. Zijn zin voor nauwkeurigheid en systema-
tiek gingen verder dan zijn werk. Verzorgdheid in voorkomen 
en taalgebruik maar mildheid naar studenten op dat punt. Een 
duidelijke levensovertuiging die hij uitdraagt, zonder ze aan 
anderen op te dringen. Dat heb ik, zelfs als student, steeds 
gewaardeerd.

Frans Depuydt over zijn werk in diverse archeologische sites

Smakelijk slot van een geslaagde viering

Grootse plannen
Het jaar loopt ten einde, en van deze gelegenheid wil uw 
bestuur gebruik maken om alle lezers een heilzaam en 
nieuwsgierig 2006 toe te wensen. Een jaar met nieuwe 
ontdekkingen, een jaar waarin onze wereld weer een stukje 
kleiner wordt.

2006 belooft weer een boeiend jaar te worden. In de eerste 
plaats beleven we dan het verhuizen van alle geo-instituten 
naar één gloednieuwe stek. Vanzelfsprekend organiseren 
we een bezoek aan de locatie, vermoedelijk in mei. Een 
collega-geograaf neemt ons ook dit jaar op stap naar ‘zijn’ 
gebied en we plannen de heruitgave van ons adressenboek. 
Bij de redactionele afsluiting van dit nummer was nog niet 
duidelijk hoe de lidgelden binnen de nieuwe Alumnistructuur 
zouden evolueren. We houden jullie op de hoogte in het 
volgende nummer. 

Kringnieuws
VERENIGING VAN LEUVENSE GEOGRAFEN
W. de Croylaan 42, 3001 Leuven (Heverlee)  -  Tel: 016/32 24 42
e-mail: marc.declercq@khm.be -  www.kuleuven.be/geografie/alumni

Nieuwe adresboek Geografen 
Meer dan 15 jaar geleden verscheen het Adresboek van de 
Leuvense Geografen. Maar erosie is ons welbekend en ook dit 
boekje leed daaraan. Bovendien waren de jongste geografen 
daarin niet vertegenwoordigd. Daarom willen we – op basis 
van de Alumni-database een nieuwe, geactualiseerde versie 
van dat boekje uitbrengen in de loop van het voorjaar.

Daarom deze oproep: controleer zo snel mogelijk (en zeker 
voor eind maart) je gegevens op de Alumnisite (http://alumni.
kuleuven.be/alum-bin/login). 
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Kringnieuws
PDL, Vereniging van afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde
Naamsestraat 61 - 3000 Leuven  -  Tel: 016/32 42 90 
e-mail: Marion.Crauwels@bio.kuleuven.be  -  www.kuleuven.be/pdl

Ambleteuse III 
Ambleteuse “krasse knarren”

Noteer alvast in uw agenda: de periode voor Ambleteuse 
III (Ambleteuse “krasse knarren”, onder leiding van Ria 
Rabijns en Greta Woutters) voor 2006 ligt nu al vast: van 
zaterdag 12 augustus 2006 t.e.m. zaterdag 19 augustus 
2006.  

Verdere informatie kan steeds worden teruggevonden op 
www.kuleuven.be/pdl/act/activ.htm

Practicum Chemie voor leerlingen secundair onderwijs
Chemie is in het secundair onderwijs een leervak dat sterk 
experimenteel ondersteund moet worden om bij de leer-
lingen de nodige belangstelling en het beoogde inzicht in 
de chemische verschijnselen te bereiken. De verklaring van 
chemische verschijnselen dreigt immers snel te vervallen in 
een abstract gegoochel met symbolen en elektronen indien 
de leerstof onvoldoende gevisualiseerd wordt met didactische 
hulpmiddelen. Niettegenstaande het grote aanbod aan hulp-
middelen slagen vele scholen, door materiële en organisato-
rische problemen, er onvoldoende in om de leerlingen enige 
vaardigheid in het chemisch experimenteren bij te brengen.
Het departement chemie van de K.U.Leuven wenst daarom 
het secundair onderwijs een helpende hand te bieden door 
haar infrastructuur van didactische laboratoria open te stel-
len voor leerkrachten in de chemie met hun leerlingen uit 
de ASO-studierichtingen of uit studierichtingen ‘Techniek-
Wetenschappen’ en ‘Industriële Wetenschappen’ en ‘Chemie’ 
van het TSO. Dit initiatief geniet de financiële steun van 
Chemici Leuven. Indien gewenst kan hieraan ook een bezoek 
aan het departement chemie gekoppeld worden.

Voor 2006 staan de labozalen op volgende data ter beschik-
king: de week van 6 tot 10 februari, de week van 13 tot 17 
februari, en in mei op 29 (enkel namiddag), 30 en 31 mei 
2006.
Meer informatie, voorwaarden en inschrijven via www.chem.
kuleuven.be, volg ‘Links voor leerkrachten’.

Kringnieuws
CHEMICI LEUVEN
Celestijnenlaan 200F, 3001 Leuven (Heverlee)  -  Tel: 016/32.74.67 
e-mail: Wim.Dehaen@chem.kuleuven.be  -  www.chem.kuleuven.be/chemici



Kringnieuws
VWNIL - Vereniging voor Wiskundigen, Natuurkundigen en Informatici Lovanienses
Celestijnenlaan 200 D -3001 Leuven (Heverlee) - Tel: 016/32 72 15 
e-mail: VWNIL@alum.kuleuven.be  -  www.kuleuven.be/vwnil

Beste alumnus,
 
Ik neem contact met u op in naam van uw oude stu-
dentenvereniging WINA. Dit jaar hebben wij vanuit 
WINA besloten een nauwer contact te houden met onze 
alumni, voor zij die dat wensen. Misschien vraagt u zich 
af waarom? Wel, nu meer dan ooit hebben wij uw hulp 
nodig om onze bedrijvendatabank up-to-date te houden, 
zowel voor PR-doeleinden als voor onze bedrijvendag voor 
de laatstejaarsstudenten.  Wij hoeven u namelijk niet te 
vertellen dat bedrijven vandaag de dag als paddenstoelen 
uit de grond rijzen, fusioneren en zich hernoemen, maar 
ook even snel weer in het niets kunnen opgaan. Ook wat 
betreft contactpersonen in bedrijven ondervinden wij dat 
we vaak niet meteen bij de juiste mensen terechtkomen ... 
en dat is jammer! 

Daarom vragen wij u om een handje toe te steken en wel 
heel eenvoudig door naam en adres door te sturen van de 
firma waar u nu werkt en eventueel de persoon (naam + 
e-mail en/of telefoonnummer) naar wie wij ons moeten 
richten voor PR en/of onze bedrijvendag. Dit alles kan via 
idw@wina.be of onderstaande contactinformatie. Bent 
u zelf verantwoordelijk voor dit soort zaken (sponsoring, 
aanwerving en selectie, ...) en bent u geïnteresseerd in een 
samenwerking? Laat het ons zeker weten en wij nemen 
terug contact met u op! 
 
Hebt u echter gewoon zin om eens wat herinneringen op 
te halen met een paar jaargenoten? Neem gerust eens 
een kijkje op onze website, nog steeds www.wina.be . U 
bent altijd welkom op één van onze activiteiten, misschien 
komt u ook graag nog eens naar de Winabar?!

Met vriendelijke groet, 
Margot Schepens
WINA -- Bedrijvenrelaties, Celestijnenlaan 78 0B/16
3001 Heverlee, e-mail: margot@wina.be
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Bedrijvendag
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Verslag

Op een herfstachtige, grijze vrijdagmorgen, trokken we met 
de bus richting Calais.  Daar konden we inschepen om een 
stormachtige Noordzee te trotseren. Eens aangekomen op het 
Angelsaksische eiland begon het weer op te klaren.  Onder ’n 
stralend zonnetje reden we nog ettelijke uren om rond 19u 
plaatselijke tijd verwelkomd te worden met een warme maaltijd 
in het Field Centre van Rhyd Y Creuau. Dit dorpje ligt in het 
Snowdonia National Park, meer bepaald in de vallei van het 
riviertje ‘Conwy’.  Net zoals de rest van Wales bleken er meer 
schapen rond te lopen dan menspersonen.  Nadat we onze 
intrek hadden genomen kregen we van Pete, onze met fijne 
droge humor begenadigde monitor, te horen hoe de week eruit 
zou zien.  Grote ontgoocheling voor diegenen die dachten dat de 
stage een snoepreisje zou zijn. Daarna volgden de verlossende 
woorden “ Nos da!” (zeg: Nos dar), Welsh voor goedenacht.  We 
sliepen inderdaad als roosjes : schaapjes tellen gaat nu eenmaal 
makkelijker in Wales.  

“Bore Da!” (Bor-e dar: Goedemorgen) hoorden we ’s anderen-
daags wel iéts minder graag, maar toch hadden we er zin in! 
De eerste dag brachten we door op de rotskust van the Isle of 
Anglessey voor een biotooponderzoek. Langzaam maar zeker 
trok de zee weg, zodat we steeds meer van de getijdenzone kon-
den onderzoeken. We waren hier enkele uurtjes zoet met kwa-
dranten, determinatietabellen en lijsten om de soorten te bepa-
len. Resultaat van dit alles was dat we een duidelijke zonering 
konden aantonen voor de groei en verdeling van de organismen 
die we in dat gebied aantroffen. Het droge weer, het mooie 
decor, de gezellige sfeer en de dolfijnen die we zagen, waren een 
niet te versmaden bonus! 

Ook de volgende dag bleef het droog, al kan dat niet van een-
ieders voeten gezegd worden. We waagden ons namelijk tot op 
laarshoogte in de rivier Conwy. Waar het allemaal om draaide? 
Kicksampling! Dit lijkt op het eerste zicht meer iets voor deejays 
dan voor ons, biologen, maar niets is minder waar: stampen 
en ‘sjotten’ in een halve vierkante meter van de keienbodem 
van het riviertje. Hieraan kan geen enkel beestje weerstaan en 
zo werd ons stroomafwaarts geplaatste netje mooi gevuld met 

allerhande zoetwaterinvertebraten. De wereld van flat mayflies 
en konsoorten ging voor ons open. Zo‘n zuivere riviertjes in 
Wales, daar kunnen wij in Vlaanderen enkel nog van dromen !

Met de rotskust van dag één nog vers in het geheugen volgde 
de neus van de buschauffeur de derde dag wederom de zilte 
zeelucht. Wel betrof het opnieuw een totaal andere biotoop: 
zandduinen. We voerden een transsect uit dwars doorheen het 
hele duinengebied, van op het strand tot aan de bossen. Het 
resultaat van al dat determinatiewerk was dat we een duidelijk 
beeld kregen van de soortenrijkdom. Die evolueerde van zeer 
arm in het gebied aan het strand, naar zeer rijk in het midden 
van de duinpan, tot weer armer naar het ecologisch stabielere 
hinterland toe. Uitgewaaid maar tevreden konden we naar het 
Field Centre terugkeren om aldaar de theoretische achtergrond 
te verteren.

De voorlaatste dag was het excursie richting bos. Werkelijk een 
gewéldig bos, met een verzameling mossen en korstmossen 
waar onze Ardennen enkel jaloers op kunnen zijn. Met een gaas 
gingen we berken en eiken te lijf, en noteerden nauwkeurig 
hoeveel en welke soorten mossen en lichenen we aantroffen. 
Daarenboven gingen we na of er een verschil was tussen loof-
woud en naaldwoud wat  plantenbegroeiing en insecten betreft.

Het zwaarste werk moest nog komen. In groepjes van 6 moesten 
we al de hele week te brainstormen over een experiment dat 
we zélf zouden uitvoeren én in het Engels voorstellen aan onze 
collega’s.  De allerlaatste dag was het dan zover. Presentaties 
zoals “Invertebrates at the edge and centre of woodland”, 
“Macro-invertebrate diversity in coniferous and decidous 
streams”, “Invertebrates on fertilised and non-fertilised fields”, 
volgden mekaar op.  Het zijn slechts enkele voorbeelden 
van de niet te stoppen vindingrijkheid en belangstelling van 
enthousiaste studenten Biologie.

Onder begeleiding van het huizenhoge cliché “moe maar 
voldaan” keerden we terug naar ons vertrouwde Leuven. Onze 
honger naar biologische kennis en “Welshe desserts” was na 
deze week ten minste voor even gestild!

Schaapjes tellen in Wales

Net zoals elk jaar begon het academiejaar voor de studenten 
van de eerste licentie Biologie een weekje vroeger dan normaal.  
Zij volgden tijdens die periode een ecologische stage aan de 
overzijde van de Noordzee.  Dit jaar was historisch.  Niet alleen 
omdat het de laatste generatie 1e lic’ers betrof, maar ook omdat 
de stage plaats vond in het Welshe Rhyd Y Creuau en niet, zoals 
gewoonlijk, in Slapton of Dale.  Reden genoeg om Thomas Nys 
tijdelijk te benoemen tot reporter voor science@leuven met de 
vraag om zijn ervaringen op papier te zetten. [            

            
            

            
    ]De eerste l

ic'ers 

biologie op ecologische stage 
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De studierichtingen Exacte Wetenschappen kennen de laatste 
jaren moeilijkheden bij de aanwerving van nieuwe studenten.  
Eén studierichting ontspringt dit jaar aan dit beeld.  Geologie 
verdubbelt bijna zijn aantal generatiestudenten (31 in plaats van 
18). Kunnen we spreken van een tsunami-effect? Waarschijnlijk 
wel! Deze catastrofe heeft immers de geologie in al zijn 
wetenschappelijke en technische aspecten in de schijnwerper 
geplaatst. De toekomstige student heeft kunnen zien dat een 
geoloog een maatschappelijke rol te vervullen heeft juist door 
zijn wetenschappelijke kijk op het natuurfenomeen. Dit heeft de 
toekomstige student kunnen overtuigen dat ‘geologie studeren’ 

hem of haar uiteindelijk iets kan bijbrengen. Misschien bewijst 
dit ‘succes’ dat de wetenschapper meer naar buiten moet treden 
en nog meer de maatschappelijke relevantie van zijn werk in de 
verf moet zetten. Enkel zo kan de toekomstige student overtuigd 
worden dat ‘wetenschappen studeren’ in is! Geologie als moderne 
wetenschap is bovendien een wetenschap met vele facetten, wat 
sterk ontwikkeld is in de vernieuwde BaMa-opleiding Geologie 
aan de K.U.Leuven. Ook dit spreekt de toekomstige student aan. 
Het is duidelijk dat het ‘vakjesdenken’ tot het verleden behoort. 
De toekomstige student wenst een brede wetenschappelijke 
vorming. Juist dat vindt hij of zij terug in de geologie.

Campuspraat

Zoals je in de vorige science@leuven kon lezen is prof. Erik 
Smets sinds 1 september Wetenschappelijk Directeur van 
het Nationaal Herbarium Nederland. Vermits Erik Smets ook 
departementsvoorzitter was, diende een nieuwe voorzitter 
te worden aangeduid. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar 
uiteindelijk werd prof. Luc De Meester bereid gevonden Erik 
Smets op te volgen.

Hoe zal zijn beleid eruit gaan zien?  “Mijn voorganger, Erik 
Smets, heeft een behoorlijk draaiend Departement Biologie 
nagelaten, met een goed gestructureerd en transparant 
bestuur. Onze departementaal beheerder Luc Grauwels speelt 
hierbij een zeer belangrijke rol, omdat hij ervoor zorgt dat de 
machine administratief zeer vlot draait. Ik wil dit beleid van 
mijn voorganger voortzetten. Ik hoop dat de goede verstand-
houding tussen de afdelingen van de voorbije jaren aan-
houdt. Ik ben allergisch aan verborgen agenda’s en neem me 
voor om deze onmogelijk te maken door steeds open kaart te 
spelen. Dit is misschien wat naïef, maar toch ontwapenend. 
Ook de discussies met de Faculteit en de Groep wil ik in alle 

openheid voeren. Misschien is het opnieuw wat naïef, maar ik 
neem me voor steeds te pogen hen met cijfers te overtuigen. 
Dit betekent uiteraard dat er continu moet gewerkt worden 
aan kwaliteit, want je kan pas overtuigen met cijfers als de 
cijfers overtuigend zijn.”

Aantal geologiestudenten verdubbelt

Nieuwe departementsvoorzitter voor biologie

Prof. Luc De Meester (rechts) en Luc Grauwels (links) zorgen 
ervoor dat het departement Biologie naar behoren draait.

België beeft

“Aardbevingen kunnen verwoestend zijn. Bijna elk jaar maken ze 
ergens ter wereld wel duizenden slachtoffers. Gelukkig gebeuren 
ze ver van ons bed. Dat gevoel hebben we tenminste ...” Deze 
documentaire is de uiteindelijke realisatie van het scenario 
geschreven door prof. Manuel Sintubin, waarmee hij in 2004 de 
tweede prijs won in een wedstrijd uitgeschreven door de redactie 
van het CANVAS-programma.

CANVAS Over leven, zondag 25 december 2005,   
omstreeks 21u05 
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Duurzaam
ondernemen …

… met oog voor toekomstige generaties.
Wienerberger is Europees marktleider in bakstenen, dakpannen en kleiklinkers. 

Duurzaam ondernemen is voor ons niet de zoveelste trend. Maar een doelstelling. 

Onze missie bestaat erin een blijvende economische en maatschappelijke 

meerwaarde te creëren. In harmonie met mens en milieu, en met respect 

voor andere culturen. 
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