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Wetenschap in breedbeeld



Voorwoord

Een jaar nadat Science@Leuven boven de doopvont werd gehouden, geraakt onze 
overkoepelende alumnivereniging stilaan op kruissnelheid. Op 8 juni organiseren 
we voor de eerste keer een alumniforum, waarover u op de volgende pagina meer 
informatie vindt. Die dag zullen we een eerste reeks ‘fellows’ voorstellen, verdienstelijke 
alumni van wie wij verwachten dat zij het netwerken met onze achterban zullen helpen 
intensifiëren. Eigenlijk gaan we ervan uit dat al onze alumni verdienstelijk zijn. Ze zijn 
meestal ook vrij bescheiden, vandaar dat we dachten dat een initiatief zoals dit nodig 
was om de voor de faculteit zo belangrijke terugkoppeling te bevorderen.

Een andere nieuwigheid is de geplande organisatie van wetenschappelijke reizen voor 
onze leden. De eerste is voorzien naar het Canarische Eiland La Palma, waar op 2.400 
meter hoogte zowaar een gebouw van onze faculteit staat, meer bepaald dat van 
de Mercatortelescoop op de ‘Roque de los Muchachos’-sterrenwacht. Niet alleen de 
hemel boven dit eiland heeft een wetenschappelijke betekenis: ook de ondergrond 
van deze vulkanisch actieve regio appelleert aan onze specialisten. En tussen hemel 
en aarde vinden we een nagenoeg volstrekt inheemse plantengroei, alsook een soms 
merkwaardige architectuur met talrijke Vlaamse invloeden en kunstschatten.

De La Palma-reis is gepland voor de week van 17 tot 21 september. We beseffen dat 
we het onze alumni in het secundair onderwijs moeilijk maken om deel te nemen. 
Dezen wezen getroost met de gedachte dat we voor één keer hen niet als proefkonijn 
gebruiken. Als de formule aanslaat, dan beloven we een volgende reis te organiseren 
tijdens een schoolvakantie!

Christoffel Waelkens
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Actueel

Science@Leuven viert eerste verjaardag 
met alumniforum en fellows 

Omdat we de leden van de alumnivereniging graag actief 
betrekken bij de werking van onze faculteit, organiseren 
we op vrijdag 8 juni 2007 voor het eerst een alumniforum. 
Tijdens dit forum stellen we de onderwijsprogramma’s van 
de Faculteit Wetenschappen ter optimalisatie open voor 
suggesties aan een aantal leden van onze alumnikring. We 
maken van deze gelegenheid ook gebruik om hen de titel van 
“Fellow van de Faculteit Wetenschappen” toe te kennen.

Fellows zijn alumnileden die zich hebben onderscheiden 
omwille van hun bijzondere verdiensten in de bedrijfs- of 
onderwijswereld. Ook hebben ze zich in het verleden op 
een of andere wijze ten dienste gesteld van de Faculteit 
Wetenschappen of de departementen. Zij zullen voor een 
periode van drie academiejaren optreden als ambassadeur 
voor onze faculteit door onze goede naam te verspreiden en 
te ondersteunen in de kringen waar zij actief zijn. Verder is er 
de mogelijkheid dat zij zich tijdens deze periode, in overleg 
met de departementen, actief inzetten op vlak van onderwijs 
of onderzoek, bijvoorbeeld onder de vorm van een gastcol-
lege of –seminarie, adviesverlening, of ondersteuning van 
bedrijfsbezoeken, stages en dergelijke meer. 

Hun benoeming gebeurt op voordracht van de Faculteit 
Wetenschappen, in overleg met de Departementen Wiskunde, 
Natuurkunde en Sterrenkunde, Chemie, Biologie, Geografie-
Geologie en Computerwetenschappen, en in samenspraak 
met het Bestuur van Science@Leuven. 

Tijdens de samenkomsten van de Fellows van de Faculteit 
Wetenschappen worden de fellows op de hoogte gehouden 
van de plannen en ontwikkelingen binnen de faculteit en in 
het bijzonder binnen het departement dat hen voordraagt. 
De faculteit zelf zal het genootschap van de Fellows van de 
Faculteit Wetenschappen bekendheid geven bij publicaties, op 
de website en tijdens plechtigheden.

In het volgende nummer van Science@Leuven brengen we 
u een verslag van dit eerste alumniforum en komt u ook te 
weten aan wie we dit jaar de titel van fellow hebben toege-
kend…

Op 22 februari jongstleden mocht onze overkoepelende facultaire alumnivereniging haar eerste verjaardagskaarsje 
uitblazen. Intussen een goed jaar geleden werd Science@Leuven opgericht om het de vijf bestaande 
alumniverenigingen mogelijk te maken nauwer samen te werken in het kader van de wijzigende onderwijs- en 
onderzoeksrealiteit. Waar we vorig jaar nog spraken over vage plannen voor een alumniforum mogen we nu 
trots aankondigen dat het eerste alumniforum binnenkort een feit is. Bovendien zullen we tijdens dat forum 
voor de eerste keer fellows benoemen.

Op 22 februari 2006 
werd Science@Leuven 
opgericht.
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S@l: Pierre, dit jaar word jij gedelegeerd bestuurder  
van de Francqui Stichting, in opvolging van prof.  
Luc Eyckmans. Kan je kort de taak van deze Francqui 
Stichting uitleggen? 
Pierre vM: In 1932 beslisten Emile Francqui en Herbert 
Hoover samen een fonds op te richten, waaraan zij een 
belangrijk kapitaal toevertrouwden. Dit fonds was bedoeld 
om "de ontwikkeling van het hoger onderwijs en het 
wetenschappelijk onderzoek in België te bevorderen”. Het 
was Herbert Hoover die erop aandrong dat de stichting de 
naam zou dragen van de industrieel Emile Francqui om op 
die wijze de herinnering te laten voortduren aan de man die 
zoveel voor zijn land en voor de wetenschap gedaan had. 
De Francqui Stichting, opgericht door een Koninklijk Besluit 
van 1932, is de belangrijkste private stichting, actief op het 
Belgisch academisch vlak. Ik citeer: “Het doel van de Francqui 
Stichting bestaat erin het prestige van de onbaatzuchtige 
fundamentele navorsing aan te moedigen. Hiertoe verleent 
het aan onze wetenschapsmensen een onbetwistbare morele 
steun”. De statuten vermelden duidelijk dat zijn objectief 
erin bestaat “de ontwikkeling van het hoger onderwijs en 
het wetenschappelijk onderzoek in België te bevorderen”. 
Impliciet houdt dit ook in dat de interuniversitaire 
samenwerking wordt aangemoedigd. Onder de initiatieven 

heb je de jaarlijkse 
toekenning door de 
koning van de Francqui-
prijs (afwisselend exacte, 
humane en medische 
wetenschappen) aan 
een onderzoeker, actief 
in België. Deze wordt 
geselecteerd door een 
internationale jury, waarin 
statutair geen enkele 
Belg mag zetelen. De 
Francqui Stichting deelt 

ook een twintigtal binnenlandse Francqui-leerstoelen uit 
aan Belgische universiteiten, met als doel de contacten 
tussen universiteiten te bevorderen. De stichting geeft ook 
buitenlandse Francqui-leerstoelen aan buitenlandse vorsers 
die verscheidene maanden verbonden zullen zijn aan een 
Belgische universiteit, met als verplichting lezingen te 
houden in verschillende universiteiten. Verder heb je ook nog 
de Francqui postdoctorale mandaten, die aan jonge Vlaamse 
onderzoekers de kans geven hun onderzoek enige tijd voort 
te zetten aan een Waalse inrichting en vice versa.

S@l: Henk, jouw onderzoek situeert zich rond 
numerieke methoden voor het oplossen van stelsels en 
het berekenen van eigenwaarden. Beschouw jij jezelf nu 
als een wiskundige of als een computerwetenschapper? 
Waar ligt het verschil? 
Henk vdV: De numerieke wiskunde houdt zich bezig met het 
bestuderen van de effecten van eindige rekenprecisie, eindige 
rekensnelheid en beperkte opslagcapaciteit. In die zin ben 
ik een computerwetenschapper, maar de analysemethodiek 
maakt mij toch weer een wiskundige. De vraagstelling 
komt voort uit de rekenmogelijkheden, maar de aanpak is 
typisch wiskundig. Mijn promotor sprak ooit over numerieke 
wiskunde als een vorm van intellectueel zaklopen. Het zou 
allemaal niet nodig zijn als computers maar voldoende 
snel zouden zijn en voldoende nauwkeurig. Inmiddels 
hebben computers het mogelijk gemaakt om zeer complexe 
problemen rekenkundig aan te pakken. Het is ondenkbaar 
dat men bv. oceaanstromingen of het gedrag van de zon 
met zuiver wiskundige middelen in detail zou kunnen 
beschrijven. Ik denk dat ik mij als wetenschapper in het 
gebied tussen wiskunde en computerwetenschappen beweeg. 
Het hangt af van de invalshoek van de presentatie van 
mijn werk (analytisch gericht of juist algoritmisch gericht) 
of het interessant is voor een wiskundig dan wel voor een 
computerwetenschappelijk georiënteerd publiek, een beetje 
kameleontisch dus.Pierre van Moerbeke

In beeld

Dubbelinterview: binnenlandse en buitenlandse  
Francqui-leerstoel aan het Departement Wiskunde

Dit academiejaar heeft het Departement Wiskunde twee Francqui-leerstoelen binnengehaald. Henk van der Vorst 
(Universiteit Utrecht) heeft de buitenlandse Francqui-leerstoel exacte wetenschappen toegekend gekregen en is 
voor zes maanden verbonden aan de Afdeling Plasma-astrofysica, waar Stefaan Poedts zijn gastheer is. Op 14 
november 2006 gaf hij een inaugurale lezing over "Big problems, beautiful solutions". Hierin schetste hij hoe zijn 
werk in numerieke wiskunde heeft bijgedragen tot de oplossing van een aantal belangrijke wetenschappelijke 
problemen. Pierre van Moerbeke (Université Catholique de Louvain en Brandeis University) is houder van de 
binnenlandse Francqui-leerstoel en zijn gastheer is Arno Kuijlaars van de Afdeling Analyse. Op 22 november 
2006 vond zijn inaugurale lezing over "Random matrices: from solitaire to non-intersecting Brownian motions" 
plaats. Zijn onderzoek situeert zich op het raakvlak van kansrekenen, theoretische fysica, wiskundige analyse en 
meetkunde.
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S@l: Pierre, jouw onderzoek bevat elementen van kans-
rekenen, fysica, meetkunde en analyse. Waar zou jij je 
onderzoek zelf het liefst situeren? 
Pierre vM: Als wiskundige ben ik steeds gemotiveerd geweest 
door concrete problemen aan de rand van de wiskunde. 
Mijn doctoraat aan de Rockefeller University in New York 
handelde over een “vrije-rand”-probleem voor parabolische 
partiële differentiaalvergelijkingen, zoals de warmteverge-
lijking. Het probleem kwam uit de financiële wereld: hoe 
bepaalt men de prijs van een “warrant”, veronderstellende 
dat de onderliggende beursfluctuaties een Brownse bewe-
ging zijn? Toen stond de financiële wiskunde nog in zijn 
kinderschoenen! In het begin van de jaren ‘70 ben ik me gaan 
interesseren aan een vergelijking die Korteweg en de Vries 
neerschreven in 1895 om de voortplanting van watergolven 
in een ondiep kanaal te beschrijven. Een moderne versie hier-
van is de voortplanting van lichtgolven in een optische vezel, 
wanneer de diameter van de vezel klein is ten opzichte van 
de golflengte. Kruskal, Lax en medewerkers hadden in 1968 
bewezen dat  de KdV-vergelijking vele constanten van bewe-
ging heeft. Deze constanten stonden in nauw verband met 
de energieniveaus van de Schrödingervergelijking. McKean en 
ik toonden aan dat de KdV-vergelijking oplossingen heeft die 
uitgedrukt kunnen worden in termen van theta-functies voor 
hyperelliptische krommen. Voor de eerste maal werd dus het 
verband gelegd met de algebraïsche meetkunde, dat een zeer 
nuttig (en prachtig) instrument werd voor het oplossen van 
een heleboel niet-lineaire integreerbare partiële differentiaal-
vergelijkingen. In de jaren '80 hebben Adler en ik bewezen 
dat Kac-Moody algebra’s dan ook weer een belangrijke rol 
spelen in het oplossen van de bovengenoemde integreerbare 
differentiaalvergelijkingen. Dat leidde tot een wisselwerking 
en kruisbestuiving “algebraïsche meetkunde - Lie algebra’s-
analyse”. Dit werk, in combinatie met de tau-functie-theorie 
van de Kyoto-school, leidde dan tot het verdere avontuur in 
matrixmodellen en random matrices, het onderwerp van de 
lezingen van deze Francqui-leerstoel. 

S@l: In 2000 werd bekend dat de meest geciteerde 
publicatie (1990-2000) in de wiskunde een artikel 
van H. van der Vorst uit 1992 was. Dat had toen 392 
citaties en momenteel is dat al opgelopen tot 966. Hoe 
schrijf je een veel geciteerd artikel? 
Henk vdV: Dat is mij veel gevraagd. Ik heb zelfs ooit een arti-
kel geschreven met de uitdagende titel "How to write a fre-
quently-cited article". Dit naar aanleiding van een lezing over 
dat onderwerp nadat ik daartoe uitgedaagd werd. Uiteraard 
heb ik geen nauwkeurig antwoord op deze vraag: anders 
had ik mogelijk uitsluitend veel-geciteerde artikelen geschre-
ven. Toch zijn er wel 
enkele richtlijnen te 
geven. Het helpt veel 
als je een algemeen 
bekend, maar nog niet 
efficiënt opgelost, 
rekenprobleem helpt 
oplossen (in mijn 

geval het oplossen van grote 
stelsels met een ijle niet-sym-
metrische matrix). Dan helpt 
het ook als je daarvoor een 
algoritme voorstelt dat relatief 
kort en eenvoudig gestructu-
reerd is. Mijn algoritme was in 
een tiental regels te program-
meren. Er zijn inmiddels (veel) betere algoritmen, die op dat 
stramien voortborduren, maar die zijn te ingewikkeld om zelf 
snel te kunnen programmeren en uitproberen. Die betere 
algoritmes hebben mijn algoritme in professionele program-
matheken, zoals NAG, verdrongen en worden standaard door 
grootrekenaars gebruikt. De tragiek voor de auteurs (waarvan 
ik er ook een ben) is dat dat niet zoveel citaties oplevert. Dus 
het moet kort en leesbaar zijn; heel erg goed is niet noodza-
kelijk, zou je met enige ironie kunnen zeggen. Dan helpt het 
ook enorm als je zo'n artikel verder promoot via voordrach-
ten op belangrijke congressen en als je daar kunt rapporteren 
dat het voor belangrijke problemen vrucht afwerpt. In mijn 
geval behoorden bv. Philips en Shell tot de eerste dankbare 
gebruikers. Ook helpt het als je je werk op een elementairder 
niveau verder toegankelijk maakt via het internet. Artikelen in 
wetenschappelijke tijdschriften lenen zich daar niet zo toe. Er 
zijn ook nog verschillende onethische middelen om (eenma-
lig) tot hoge citaties te komen, maar ik ontraad elke serieuze 
wetenschapper om zich daarvan te bedienen. 

S@l: Pierre, over welk artikel van jezelf ben je het 
meest tevreden en waarom? Wordt dit ook internatio-
naal het meest gewaardeerd? 
Pierre vM: Ik hield ooit een lezing over de periodische oplos-
singen van de KdV-vergelijking en de Kac-Moody Lie alge-
bra’s op het International Congres of Mathematicians in 
Warschau, 1982. Dat congres werd toen een jaar uitgesteld 
omwille van de politieke toestand onder generaal Jaruzelski. 

S@l: Wat zien jullie als de belangrijkste recente ont-
wikkeling in je vakgebied? 
Henk vdV: Het efficiënt reduceren van tal van complexe 
problemen die zich vanwege de rekenaanpak in zeer hoog-
dimensionale ruimten afspelen, tot relatief laagdimensionale 
problemen. Daarbij speelt voorkennis over het gedrag van 
de gezochte oplossing een voorname rol, bv. of de ver-
wachte oplossing lokaal voldoende glad is. Deze aanpak 
staat momenteel bekend onder de noemer Model Order 
Reduction. Voor wiskundig geziene standaardproblemen, 
zoals het oplossen van grote lineaire stelsels of algebraïsche 
eigenwaardeproblemen, is deze techniek al enige decennia 
beproefd en inmiddels tot enig wasdom gekomen. Er wordt 
nu geprobeerd om de techniek bruikbaar te maken voor 
relevante niet-lineaire problemen. Daar is al enig succes bij 
geboekt, maar er is nog zeer veel onderzoek vereist. In België 
is men zeer actief op dit gebied.

Pierre vM: Een belangrijke recente ontwikkeling voor mijn 
vakgebied, maar ook voor de wiskunde in het algemeen, kan 
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worden beschreven als de 
onverwachte en fascinerende 
wisselwerking tussen matrix-
modellen, de eigenwaarden 
van random matrices en 
oneindig dimensionale dif-
fusies, de topologie van 
allerhande moduli-ruimten, 
o.a. de moduli-ruimte van 
algebraïsche krommen, 
Riemann-Hilbert asymptotiek 
en de analyse van orthogo-
nale veeltermen, integreer-

bare differentiaalvergelijkingen en tau-functies, stochastische 
oppervlakken, groeimodellen en percolatie, combinatoriek, 
Gromov-Witten en Hodge theorie, representatie van onein-
dig-dimensionale groepen.

S@l: Henk, je was in 2004 lid van de visitatiecom-
missie wiskunde. Zijn er belangrijke verschillen tussen 
de universitaire opleiding wiskunde in Nederland en in 
Vlaanderen? 
Henk vdV: In Nederland was men wat eerder met het door-
voeren van de Europese bachelor-masterstructuur. Er is des-
tijds uitvoerig geklaagd over de haast waarmee dat proces 
werd ingezet, maar nu het eenmaal gedaan is hebben we dat 
ook maar weer achter de rug. In Vlaanderen heeft men het 
proces wat later in gang gezet, waardoor de visitatiecom-
missie in feite de oude situatie moest beoordelen, alsmede 
de plannen voor de nog uit te voeren nieuwe situatie. Ik 
heb de indruk dat er niet veel verschillen bestaan tussen de 
opleidingen in Nederland en Vlaanderen qua inhoudelijke 
invulling. Wij kregen wel heel sterk de indruk dat de kwaliteit 
van het onderwijsproces, en dan met name de begeleiding, in 
Vlaanderen veel beter geregeld is. Wij hadden ook de indruk 
dat de Vlaamse studenten beter voorbereid naar de univer-
siteit komen. Die indruk wordt bevestigd bij Nederlandse 
universiteiten waar Vlaamse studenten studeren, maar zou 
gekleurd kunnen zijn door het mogelijke feit dat Vlaamse 
studenten die elders gaan studeren een bovengemiddeld 
niveau hebben. Een belangrijk verschil bij de inrichting van 
het curriculum is dat dat in Nederland gaandeweg geheel 
tot wiskunde beperkt werd, daar waar in Vlaanderen er 
vaak (zeker in de bachelorfase) vakken uit de Sterrenkunde 
en Natuurkunde in zijn gebleven. Dat zouden ze naar mijn 
mening zeker zo moeten houden omdat het de studenten 
een bredere kijk op het functioneren van de wiskunde mee 
kan geven.

S@l: Pierre, jij bent deeltijds werkzaam aan de UCL 
en deeltijds aan de Brandeis University in Boston, MA. 
Zijn er belangrijke verschillen tussen de universitaire 
opleidingen wiskunde in Wallonië, Vlaanderen en de 
Verenigde Staten? 

Pierre vM: Er zijn geen noemenswaardige en systematische 
verschillen tussen het wiskunde-onderwijs in Vlaanderen 
en Wallonië; de Franse wiskunde heeft misschien een gro-
tere impact op het Waalse landschap. Natuurlijk worden de 
departementen beïnvloed door hun leden, die eigen accenten 
drukken op hun departement. In de Verenigde Staten ligt 
enerzijds het niveau van de eerste en tweede cyclus aanzien-
lijk lager dan bij ons. Deze achterstand wordt vlug ingehaald 
in de “graduate schools”. Anderzijds is de vorming meer 
“hands on”: het oplossen van problemen speelt een belang-
rijke rol. De “graduate schools” bieden een grondige opleiding 
aan over de ganse lijn. Daardoor komt doorgaans de verse 
Ph.D.-er op de academische arbeidsmarkt met een bredere 
opleiding in de verschillende vakgebieden van de wiskunde.

S@l: Henk, je bent internationaal zeer actief, onder 
andere als editor-in-chief van SIAM Journal on Matrix 
Analysis. Is er nog een toekomst voor onze afgestu-
deerden in het onderzoek in Vlaanderen of zelfs binnen 
Europa? 
Henk vdV: Ik zie de vraag naar onderzoekers in mijn vak-
gebied toenemen, nu de vraag om grootschalige simulaties 
van ingewikkelde problemen toeneemt vanuit andere weten-
schapsgebieden en vanuit het bedrijfsleven. In de elektroni-
sche industrie wordt op grote schaal gerekend met realisti-
sche modellen voor chips en elektronische circuits alvorens 
tot productie te komen. Ook in de vliegtuig- en auto-indu-
strie wordt grootschalig gerekend teneinde het gedrag van 
hun (toekomstige) producten te kunnen bestuderen en pro-
ductietijden te kunnen verkorten. De grote banken rekenen 
steeds grootschaliger om de effecten van lokale veranderin-
gen in de economie op de waarde van effectenportefeuilles 
snel te weten en daar op te kunnen reageren. Verschillende 
van mijn promovendi zijn recentelijk in de bankwereld terecht 
gekomen. Je ziet dit ook in Vlaanderen gebeuren. Er ontstaat 
allerlei bedrijvigheid rond rekensimulaties, zoals bijvoorbeeld 
bij het bedrijf Magwel (een spin-off op de Leuvense campus) 
en Free Field Technologies (Louvain-la-Neuve). Bij Magwel 
houdt men zich bezig met elektrotechnische problemen, 
waarbij magnetische velden (stoor-)invloed hebben. Mensen 
van Magwel volgen tot op heden mijn Francqui masterclass 
in Leuven. Bij Free Field Technologies houdt men zich onder 
meer bezig met het uitrekenen van resonanties op autoruiten 
(ten behoeve van de auto-industrie). Er werkt daar een tiental 
gedoctoreerden, merendeels ingenieurs met een numerieke 
component in hun opleiding. Een ex-medewerker die recen-
telijk in de moederschoot van de K.U.Leuven is teruggekeerd, 
volgt ook de masterclass. Dichter bij huis heb ik in Leuven 
recentelijk nog een presentatie gehouden bij IMEC over het 
oplossen van stelsels die voor elektromagnetische problemen 
en elektronische circuits relevant zijn.

S@l: Beste Henk, beste Pierre, hartelijk dank voor dit 
gesprek.

Henk van der Vorst



Kringnieuws

Science@Leuven organiseert verschillende activiteiten die toegankelijk zijn voor haar leden.  
Daarnaast kunnen de leden van deze overkoepelende vereniging natuurlijk ook deelnemen  

aan activiteiten georganiseerd door hun eigen deelvereniging. Lees even mee wat er de afgelopen  
maanden te beleven viel, en wat er in de toekomst nog op het programma staat.  

Science@Leuven 
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Voor de tweede keer hielden we open deur in ons nieuwe Geo-Instituut. 
Twee weken eerder hielden ook de geologen al open huis. Het instituut 
draait dus op volle toeren! Waar in het najaar van 2006 – bij onze eerste 
Open-Instituutdag – de fysische onderzoeksprojecten in de schijnwerpers 
stonden, kwamen nu de sociaal-economische onderzoekers aan bod. 
Het fotoverslag van deze activiteit houden we te goed voor een volgend 
nummer.

Opendeurdag op 12 mei

Najaarsactiviteit
Het 'Nationaal Park Hoge Kempen' is het eerste park dat de Vlaamse overheid oprichtte. In het 
embleem staan de rolkeien symbool voor een van de meest karakteristieke componenten van zijn 
bodem, namelijk het grind. Dit grind is tevens een der jongste getuigen van de miljoenen jaren 
oude geologische geschiedenis van het plateau. De verlaten groeve Kikbeekbron in Opgrimbie is een 
opmerkelijke geosite en werd heringericht om de geïnteresseerde bezoeker een geologische kijk te 
geven op de Limburgse geogeschiedenis. Op 29 september a.s. is deze geosite de bestemming van onze 
najaarsuitstap. En als vanouds zorgen we aansluitend voor de inwendige mens! Reserveer alvast die 
(namid)dag: praktische gegevens volgen (per e-mail).

Van Linnaeus tot bar coding
Op zaterdag 1 december 2007 vindt het PDL-
Symposium “Van Linnaeus tot bar coding” plaats met 
de PDL-jaarvergadering, PDL-maxisymposium en de 
uitreiking van de PDL-prijs voor beste licentiaatsthesis 
2006-2007, gevolgd door een receptie.  
Het definitieve programma volgt. 

Geen zomerkampen naar Ambleteuse
Wegens de verkoop van "de Villa" zullen er dit jaar geen zomerkampen 
naar Ambleteuse georganiseerd worden. Het bestuur blijft mogelijke 
alternatieven onderzoeken en alle leden worden aangemoedigd 
suggesties te doen!

Excursie en algemene vergadering
Op zaterdag 16 juni vindt om 19u30 de algemene vergadering met 
diner plaats in Kasteel de Bunswyck, Tiensesteenweg 343, Leuven. 
Zoals gebruikelijk wordt deze bijeenkomst voorafgegaan door een 
excursie. Dit jaar trekken we onder leiding van dr. C. Baeteman naar 
de kuststreek. Het thema van de excursie is: “Hoe de IJzervalei een 
kustvlakte en polder werd: een geologisch verhaal van 10.000 jaar.". 
Informatie over afspraken en inschrijven werd u intussen ook via  
e-mail bezorgd. 
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Van 17 tot 21 september organiseert Science@
Leuven een prachtige wetenschappelijke uitstap naar 
La Palma. We zullen niet alleen kennismaken met de 
natuur en cultuur van dit Canarische Eiland, maar 
we krijgen ook de kans om een exclusief bezoek te 
brengen aan de sterrenwacht op de Roque de los 
Muchachos. Prof. Christoffel Waelkens zal ons bijstaan 
met zijn deskundige uitleg. We overnachten in een 
viersterrenhotel. De richtprijs bedraagt bij minimum 20 
deelnemers 899 EUR, bij 25 deelnemers 889 EUR en bij 
30 deelnemers 880 EUR per persoon (supplement van 
90 EUR voor een eenpersoonskamer, aantal beperkt).

Inschrijven kan via alum.kuleuven.be/
reizen-alumni/LaPalma.htm,  
tot 22 juni of zolang er nog plaatsen 
beschikbaar zijn.

Met Science@Leuven naar La Palma

Science@Leuven
Kasteelpark Arenberg 11, 3001 Leuven (Heverlee)
Tel: 016/32 14 01 
e-mail: nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
wet.kuleuven.be/alumni

Vereniging van Leuvense Geografen
Celestijnenlaan 200E, 3001 Leuven (Heverlee)  
Tel: 016/32 24 42 - e-mail: marc.declercq@khm.be
geo.kuleuven.be/geografie/alumni

PDL, Vereniging van afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde
Naamsestraat 61, 3000 Leuven 
Tel: 016/32 39 88   
e-mail: Eric.Schoeters@hotmail.com 
www.kuleuven.be/pdl

B.V.L.G. - Beroepsvereniging Leuvense Geologen
p.a. Afdeling Geologie 
Celestijnenlaan 200E, 3001 Leuven (Heverlee) 
Tel: 016/32 75 84 - e-mail: bvlg@geo.kuleuven.be 
geo.kuleuven.be/BVLG

CHEMICI LEUVEN
Celestijnenlaan 200F, 3001 Leuven (Heverlee) 
Tel: 016/32 76 39 - e-mail: Wim.Dehaen@chem.kuleuven.be  
chem.kuleuven.be/chemici

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

Science@Leuven biedt de 50 leden die zich het snelste inschrijven via 
www.kekule.be voor de internationale, wetenschappelijke lezingen in 
het kader van de Kekulé-cyclus een extra voordeel: bij vermelding van 
“Science@Leuven” en hun alumninummer bij de opmerkingen betalen 
zij het voordelige tarief van slechts 40 EUR voor een abonnement. Bij 
voldoende interesse zal ook een bus naar Antwerpen worden ingelegd.

Het programma:

9 oktober 2007:  Zonne-energie: duurzaam en alsmaar efficiënter

23 oktober 2007:  Fascinerende interacties aan oppervlakken 
(coatings en adhesieven)

13 november 2007:  Transport van energie en goederen: een mondiale 
uitdaging

19 februari 2008:  Jubileumavond: 2030, een vooruitblik

4 maart 2008:  Bijzondere materialen in bijzondere toepassingen

18 maart 2008:  Geïndividualiseerde gezondheidszorg, ontwikkeling 
en ethische consequenties

In 2008-2009 is er in Antwerpen geen Kekulé-lezingenreeks, 
maar zullen in Leuven twee avonden georganiseerd worden met 
lezingen over spin-offs. Dit is een eerste stap om tot een hechtere 
samenwerking tussen Kekulé en Science@Leuven te komen.

 
Meer informatie volgt later. 

Abonnementen Kekulé-cyclus



Hoe is het nu met…

Maarten Cannaerts

S@l: Kan je jezelf even kort voorstellen?
Ik studeerde af aan de K.U.Leuven in 1997 en bleef daarna nog 
vier jaar plakken in het Laboratorium voor Vaste Stoffysica en 
Magnetisme (VSM) om te doctoreren. In 2001 vond ik direct 
werk op het De Nayer-instituut (departementen Industriële 
Wetenschappen en Technologie) en kon daar labo’s fysica 
geven. Ik stond voornamelijk in voor alles wat te maken had 
met onderwijsvernieuwing en technologie in het onderwijs.
Het wetenschappelijk diploma, de praktijkervaring van het 
oefeningen geven tijdens mijn doctoraat en een steeds 
groeiende interesse in technologie bleken een ideale 
combinatie. Ik kon inhoudelijk praten met de docenten over 
het onderwijs dat ze gaven aan de ingenieurs en graduaten, 
maar had ook het abstractievermogen om na te denken over 
voordelen van technologie in het onderwijs. Bovendien had ik 
de nodige praktijkervaring als lesgever om ernstig genomen 
te worden door de docenten zelf. Veel vernieuwingen, zo merk 
ik nu, falen omdat de vernieuwers zelf niet weten wat er in 
het onderwijs leeft of omdat ze onrealistische verwachtingen 
stellen aan de lesgevers. Ik ben dan de jaren nadien steeds 
meer bezig geweest met e-learning en meer specifiek met de 
invoering van onze digitale leeromgeving – als het ware het 
Toledo van De Nayer. Ik ben dan ook lid van een heel aantal 
werkgroepen over e-leren en onderwijsvernieuwing, zowel 
binnen de hogeschool als binnen de associatie.
Sinds 2003 vul ik deze job op De Nayer aan met een hele 
nieuwe uitdaging: op het Ministerie van Onderwijs en 
Vorming solliciteerde ik als halftijds gedetacheerd lesgever 
bij de afdeling volwassenenonderwijs, voor een job als 
e-learning specialist. Ook daar was de combinatie van een 

sterk fundamenteel diploma met de praktijkervaring van het 
lesgeven en vooral de opgedane ervaring op De Nayer ideaal. 
Ik ben daar vooral bezig met de technologische en didactische 
aspecten van afstands- en online onderwijs. Binnen het 
ministerie heb ik ook de kans gekregen om me meer en 
meer te specialiseren - ik vertegenwoordig het ministerie 
bijvoorbeeld in een Vlaams project rond standaarden voor 
digitale leermaterialen en in een expertengroep die de 
Europese Commissie adviseert met betrekking tot digitale 
vaardigheden in Europa. Boeiende uitdagingen!

S@l: Wat heeft je doen beslissen om natuurkunde te 
studeren?
Ahum... mag ik daar eerlijk op antwoorden? Eigenlijk een 
zuiver pragmatische keuze: mijn grote droom was piloot te 
worden, en men raadde piloten in spe aan om een sterk initieel 
(al dan niet toegepast) wetenschappelijk diploma te behalen 
alvorens aan de zware opleiding te beginnen. Burgerlijk 
ingenieur zag ik helemaal niet zitten: de fundamentele vragen 
hielden mij meer bezig dan de praktische. Het zit misschien in 
de familie: mijn zesjarig nichtje vroeg zich ook al af waarom 
de maan niet naar beneden valt. Begin dat maar uit te leggen 
aan een zesjarige!
De keuze was dus snel gemaakt, vooral omdat we in het 
secundair onderwijs een aantal leerkrachten fysica hadden 
die echt konden enthousiasmeren. Die pilotendroom werd 
geleidelijk aan vervangen door een andere: behoren tot die 
kleine groep mensen die écht weten hoe de realiteit in elkaar 
zit (die illusie heb ik in elk geval lang gehad). Hoe meer je 
te weten komt over die realiteit, hoe groter het mysterie 

Dat er veel wetenschappers in het onderwijs terechtkomen is geen nieuws. Maar sommige wetenschappers 
gaan nog een stapje verder, door in hun job voltijds op zoek te gaan naar manieren om dat onderwijs te 
verbeteren en te vernieuwen. Waarom alumnus Maarten Cannaerts uiteindelijk zijn grote droom om piloot te 
worden opgeborgen heeft om in een heel andere sector aan de slag te gaan, kunt u lezen in het onderstaande 
interview.

Het De Nayer-instituut investeert voortdurend in onderwijsinnovatie. Dit academiejaar werd het studielandschap 
geopend - een plaats op de campus waar studenten in stilte of in groep kunnen werken aan projecten en aan zelfstudie 
kunnen doen.
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en de verwondering, uiteraard. Zo mocht ik doctoreren op 
het onderwerp scanning probe microscopy en onderzoeken 
hoe oppervlakken van materialen eruitzien op atomaire of 
nanometerschaal. Als natuurkundige val je voortdurend 
achterover van de schoonheid van de wereld rondom ons - 
bijvoorbeeld door de prachtige symmetrische manieren waarop 
atomen in oppervlakken gestructureerd zijn.  

S@l: Was het een vanzelfsprekende keuze om te 
doctoreren?
De eerste jaren van de natuurkunde-opleiding geven wel 
een brede fundamentele basis, maar het is pas dat laatste 
jaar dat ik echt ervaren heb hoe boeiend de 'experimentele 
natuurkunde' kan zijn. De keuze was voor mij op dat moment 
snel gemaakt. In het laatste jaar kwamen we pas echt in 
aanraking met het wetenschappelijk onderzoek zoals het in de 
labo’s verliep en dit sprak mij direct enorm aan: de sfeer die 
er heerst in een groep mensen die werken rond één bepaalde 
specialisatie, met state-of-the-art apparatuur, in goeie en 
in kwade dagen... Vier jaar werken in een onderzoeksdomein 
waar je alle Vlaamse experten in één lokaal bij elkaar kan 
brengen, op internationale conferenties trots vertellen wat je 
bereikte - of net niet hebt kunnen bereiken. Ik heb met volle 
teugen genoten van die vier jaar. De academische vrijheid, de 
wetenschappelijke uitdaging en het kameraadschap binnen de 
groep wetenschappers waren echt een aanrader.

S@l: Wat waren je ervaringen tijdens je periode aan de 
K.U.Leuven? 
De grootste ontnuchtering was wel het niveau en de 
moeilijkheid van de opleiding: in het secundair bij de besten 
van de klas, in natuurkunde bij de grijze middenmoot... het 
was knokken om alles te begrijpen en te verwerken. Van 
dat spectaculaire Leuvense studentenleven heb ik - in alle 
eerlijkheid - de eerste jaren niet zoveel gemerkt. Achteraf 
gezien erg jammer natuurlijk: extremen zijn nooit goed, maar 
ik heb nog altijd de indruk dat ik in vergelijking met mijn 
jaargenoten veel te braaf ben geweest (als dat al mogelijk 
is). Al dat ijverig studeren zorgde wel voor een vlekkeloze 
academische carrière, zonder één tweede zit, maar misschien 
was een iets avontuurlijker studentenleven toch wel wenselijk 
geweest.

De hogere jaren heb ik me toch kunnen ‘herpakken’ en heb 
ik onder andere genoten van een occasioneel bezoek aan de 
WINA-bar, waar de muziek elk jaar slechter en slechter werd, 
tot grote hilariteit van de bezoekers. Vanaf het laatste jaar 
vond ik dan mijn plaatsje in het sociale leven in het labo VSM... 
beroemd en berucht om zijn goeie sfeer, hippe kerstfeestjes en 
overvloedige studentenrecepties.
Twee proffen die bij mij de grootste indruk hebben nagelaten, 
zijn Alfons Dupré en Chris Van Haesendonck. Van Alfons Dupré 
heb ik geleerd hoe nauwkeurig en nauwgezet je een les kan 
geven, onvoorstelbaar gestructureerd en tot in de puntjes 
“af”. Je kon daar buitenkomen en totaal begrijpen waarover 
het ging. Van Chris leerde ik hoe je goeie Engelstalige en 
Nederlandstalige teksten schrijft. Zijn gevoel voor precisie 
en zijn begeestering voor de wetenschap heeft me altijd veel 
geholpen in mijn doctoraat (en nu nog altijd, overigens). Ook 
zijn droge humor was voor mij soms noodzakelijk om vol te 
houden, vooral op momenten dat echt wel alles leek fout te 
lopen. 

S@l: Je bent nu veel met onderwijs bezig, vanwaar die 
interesse?
In het onderwijs stappen is een beetje zoals pastoor worden: 
als je er niet de ‘roeping’ voor hebt, begin je er beter niet 
aan. Voor mij was het van in het lager onderwijs al duidelijk 
dat ik iets met lesgeven moest gaan doen. Bij spreekbeurten 
was ik de eerste die voor de klas zijn verhaal wilde doen, en 
dat plezier in het communiceren en het enthousiasmeren 
is nooit verdwenen. Nu ik meer ervaring opdoe in mijn 
academische en professionele carrière is mijn motivatie nog 
groter geworden. We staan in Vlaanderen en Europa voor 
ongelooflijke uitdagingen, gaande van een globalisering 
waarvan niemand de gevolgen (of opportuniteiten) volgens 
mij al goed doorheeft, over de vergrijzing van onze bevolking 
tot milieuproblemen en innovatieperikelen. Ik denk - misschien 
nog wat als naïeve wereldverbeteraar - dat onderwijs het 
antwoord is op vele uitdagingen. Een collega-vriend van me 
zei onlangs nog dat “beter onderwijs voor iedereen goed is: 
een ober in een kroeg die je een goeie opleiding kan geven, 
verkoopt meer pinten!”. 
Trouwens, iemand die zegt dat het onderwijs slecht verdient, 
weet niet waarover hij spreekt. Het loon is zeker aantrekkelijk 
te noemen en de voordelen significant: gratis openbaar 
vervoer, een erg gunstige vakantieregeling, een vast statuut 

Maarten Cannaerts (links), Greet Langie (midden) en Joris 
Verheyden (rechts), alle drie doctor in de natuurkunde uit 
Leuven en werkende op het De Nayer-instituut. Een mini-
alumnivereniging op De Nayer!

Foto van de doctoraatsverdediging, met prof. Yvan 
Bruynseraede als voorzitter van de jury.



-11-

Eén van de nieuwe aula's op het De Nayer-instituut, voorzien van de laatste nieuwe technologische snufjes.

waarvan je in de privé alleen maar kan dromen. Als onderwijs 
je ding is, zal je het je niet beklagen deze stap te zetten.

S@l: Hoe zie je de manier van lesgeven in de toekomst 
evolueren?
Aha... deze vraag is my cup of tea! Lesgeven heeft te maken 
met enthousiasme en interactie. Het onderwijs dat we in de 
twintigste eeuw uitgebouwd hebben is uitermate geschikt 
om aan grote groepen jongeren informatie over te brengen. 
In grote aula's pompen we informatie in de hoofden van 
studenten. Welke onderwijsvernieuwer zei ook alweer "een 
hoorcollege is een manier om de cursustekst van de docent 
naar de cursusnotities van de student over te brengen zonder 
door de hersenen van één van beide te passeren"? Ik merk 
dat er de laatste jaren een belangrijke mentaliteitswijziging 
opgetreden is. Docenten zijn niet langer zozeer geïnteresseerd 
in het overbrengen van informatie, maar staan meer en 
meer stil bij het responsabiliseren van de student. "Begeleide 
zelfstudie" lijkt een hype-woord, maar de basisgedachte 
hiervan wordt hoe langer hoe meer door een grote groep 
docenten in de praktijk omgezet: onderwijs is niet het 
overbrengen van informatie (daarvoor lees je beter een 
boek) maar wel het interageren met de lerenden. Dé grote 
trend die hier uiteraard onmiskenbaar aan belang wint, is 
het internet. Grootouders chatten met hun kleinkinderen, 
"googelen" is een werkwoord geworden, winkeliers sluiten 
hun winkels en verkopen op E-bay. Ook in het onderwijs zie 
ik mooie en indrukwekkende evoluties. Geen didactische 
revoluties maar wel manieren voor docenten om terug 
persoonlijk te interageren met hun studenten of nieuwe 
manieren waarop de studenten onderling kunnen "leren 
als een groep". Ik zag toepassingen om van achterover te 
vallen: docenten die virtuele communities vormen en hun 
ervaringen uitwisselen met collega's over heel Vlaanderen, 
'virtuele internationalisering' door met videoconferencing te 
interageren met buitenlandse studenten en proffen, burgerlijk 
en industrieel ingenieurs die samen op een wiki (1) een 
wetenschappelijke paper schrijven, rondlopen in een virtueel 
zonnestelsel tussen planeten en manen....

S@l: ... het lijkt wel science fiction?
Ik weet dat het vergezocht klinkt, maar dit zijn stuk voor 
stuk voorbeelden die ik heb zien werken in de praktijk - geen 
fantasietje van een overijverige onderwijsvernieuwer. De 
realiteit wijst uiteraard uit dat we niet van vandaag op morgen 
heel ons onderwijs veranderen. Dit zijn zeer geleidelijke 
processen, die echter onmiskenbaar rondom ons gebeuren. 
Het aantal uren hoorcollege, bijvoorbeeld, is bij alle laatste 

hervormingen keer op keer afgenomen en vervangen door 
alternatieve leeractiviteiten, begeleide zelfstudie of groepswerk. 
De toepassingen die ik zie doorbreken in het onderwijs 
hoeven niet altijd zo ‘futuristisch’ te zijn hoor. Discussiefora 
bijvoorbeeld blijken voor vele docenten een echte tijds-
besparing op te leveren. Ze moeten niet langer elke dag 
tientallen mails van studenten beantwoorden, maar verwijzen 
voor alle inhoudelijke aspecten naar een vraag/antwoord-
forum dat ze één keer per week even doornemen om te zien of 
er onbeantwoorde dingen blijven staan. 

S@l: Heb je ooit spijt gehad van je studiekeuze, of geeft 
je opleiding als wetenschapper je bepaalde voordelen?
Dat is een vraag waarop het antwoord niet zo simpel is. 
Vraag eens aan een Latinist of hij veel voordelen heeft 
van zijn studies Latijn? Ik denk soms achteraf wel eens dat 
de opleiding nogal theoretisch was. Dit is de laatste jaren 
trouwens enorm veranderd, zo hoor ik. Aan de andere kant 
merk ik wel dat ik vaak veel beter abstractie kan maken van 
de realiteit, een stapje achteruit kan zetten en de dingen 
eens in een breder kader kan zien. Denken over de algemene/
theoretische voordelen en opportuniteiten - los van praktische 
implementatie - bijvoorbeeld. Ik denk toch ergens dat dit te 
maken heeft met een wetenschappelijke basisvorming.
Wat ik persoonlijk wel gemist heb in de opleiding, zijn de "soft 
skills". Ik denk dat we in Vlaanderen in de wetenschappelijke 
richtingen dringend werk moeten maken van het meegeven 
van veel meer vaardigheden dan het zuivere technische of 
technologische. Ik hoorde vorige week nog op een conferentie 
over digitale vaardigheden en innovatie dat een goed 
"technologisch" idee bijlange na niet genoeg is voor een 
succesvol product. Er moet ook een business model zijn en 

“Het onderwijs is de laatste jaren veel veranderd... Toch zien 
we soms nog dezelfde kreten van hulp van studenten tijdens 
(saaie?) hoorcolleges.” 

(1) een wiki is een online omgeving waar groepen mensen gezamenlijk teksten kunnen schrijven
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een marketingstrategie, bijvoorbeeld. De reden dat Vlaanderen 
(en Europa) het internationaal niet zo goed doet op vlak 
van innovatie, ligt niet aan een gebrek aan goeie ideeën of 
creativiteit, wel aan een gebrek aan een goed innovatieklimaat. 
De rol van de universiteiten en hogescholen hierin is 
fundamenteel: zij moeten al de nodige links maken met 
het bedrijfsleven, en de nodige ondernemingsvaardigheden 
aanreiken aan de studenten. 

S@l: Zie je de associatie als een bedreiging of als een 
uitdaging? 
De sterkere samenwerking tussen instellingen voor hoger 
onderwijs is zonder twijfel één van de belangrijkste onder-
wijsontwikkelingen van de laatste jaren. Neem nu de 
"Geassocieerde Faculteit Industriële en BioWetenschappen" 
(GFIBW), een samenwerkingsverband waar alle faculteiten IW 
in Vlaanderen gaan samenwerken rond onderwijs, onderzoek 
en dienstverlening. 
Ik zie een hele interessante en nieuwe dynamiek ontstaan in 
ons hoger onderwijs, onder impuls van die samenwerkings-
verbanden of de associaties. Vele uitdagingen, maar ook vele 
terechte vragen, uiteraard. Zo bijvoorbeeld de bedenking rond 
'academisering': in onze hogescholen zitten nu docenten die 
geïnteresseerd zijn in onderwijs en minder in onderzoek. Veel 
hogeschooldocenten vrezen nu dat zij meer en meer afgere-
kend zullen worden op onderzoeksinspanningen en minder en 
minder op onderwijs. Sommige betrokkenen voelen zich dus 
zeker bedreigd, en rampscenarioverhalen doen zeker de ronde 
in veel hogescholen: "Moeten wij nu allemaal mini-universitei-
ten worden? Dit kan toch niet met ons huidige financieringsni-
veau!", of "de K.U.Leuven is alleen maar geïnteresseerd in onze 
masteropleidingen, dus die zullen we zeker moeten afgeven". 
Ik denk dat dit eerder typische problemen zijn die je in elk 
samenwerkingsverband terugvindt. Elke partner moet zijn weg 
nog zoeken en personeelsleden identificeren zich vooral met 
de eigen instelling. Er is trouwens maar één oplossing voor 
dit probleem: net zoals in een goed huwelijk moeten ook alle 
associatiepartners leren praten, praten en nog eens praten. 
Goede, duidelijke en eerlijke communicatie is de oplossing voor 
het wegwerken van de fricties en angsten bij de partijen.
Mijn visie op de associatievorming is veel positiever, maar is 
misschien ook wel gekleurd door het feit dat ik K.U.Leuven-
alumnus ben en nooit echt (geografisch of inhoudelijk) ver uit 
Leuven ben weggegaan. Ik denk persoonlijk dat de associaties 

de belofte inhouden om ongelooflijk interessante onderwijs-
kansen aan te bieden. Stel je even voor, een student die een 
persoonlijk advies kan krijgen over studierichtingen op zijn 
of haar maat, geografisch over heel Vlaanderen verspreid. Of 
docenten die expert kunnen blijven in hun vakgebied, zelfs al 
zijn er in heel Vlaanderen maar 20 geïnteresseerde studenten. 
Via schaalvergroting kan je inhoudelijke en organisatorische 
meerwaarden zoeken die je op één campus moeilijk kan ver-
antwoorden.
Als voorbeeld verwijs ik naar een initiatief waarbij ik zelf 
betrokken ben: de Gemeenschappelijk Digitale LeerOmgeving 
van de associatie (GDLO). De Toledo-omgeving van de 
K.U.Leuven wordt momenteel gebruikt door meer dan 60.000 
studenten en docenten over heel de associatie verspreid. Een 
voorbeeld op wereldniveau! 
Er zijn drie indrukwekkende aspecten aan dit voorbeeld: ten 
eerste dat het niet gaat over een "outsourcingscontract". Het is 
niet zo dat de K.U.Leuven de Toledo-omgeving 'afschrijft' over 
gans de associatie, en dat de hogescholen dus gewoon betalen 
voor toegang. Het is een echt samenwerkingsproject waar ver-
tegenwoordigers uit de associatie mee bouwen aan en denken 
over het project. De tweede reden waarom dit zo'n indrukwek-
kend project is, is dat er echt wordt nagedacht over inhoude-
lijke aspecten en dat de meerwaarde niet beperkt blijft tot een 
zuiver technisch of financieel voordeel qua schaalvergroting. 
We zien inderdaad dat de betrokken werkgroepen good prac-
tices uitwisselen, dat er aan gezamenlijke opleiding gedaan 
wordt en dat de eerste interessante samenwerkingen tussen 
docenten en studenten ontstaan. Het derde aspect is dat de 
schaalgrootte en de opgedane expertise het ook eenvoudiger 
maken om nog een stapje verder te gaan. Zo zien we in een 
aantal associaties dat de digitale leeromgeving ook gebruikt 
wordt door bedrijven of door secundaire scholen in de regio. 
Het was voor vele andere landen al lang vreemd dat 
Vlaanderen zoveel instellingen voor hoger onderwijs heeft, 
allemaal op een boogscheut van elkaar verwijderd en zon-
der feitelijk veel samen te werken. We zijn nu aan een echte 
inhaalbeweging bezig. Je ziet nu zelfs dat er ballonnetjes opge-
laten worden of het in ons kleine Vlaanderen niet hoog tijd is 
om te evolueren naar één universiteit... Boeiende tijden!

S@l: Beste Maarten, bedankt voor dit gesprek.

"Het invoeren van nieuwe technologische innovaties moet niet 
gebeuren omwille van de technologie, maar wel omwille van 
de inhoudelijke meerwaarden. Deze evidente slogan zou elke 
onderwijsvernieuwer boven zijn of haar bed moeten hangen!"

Illustratie van de Toledo-leeromgeving die gebruikt wordt op 
het De Nayer-instituut. Via deze online ontmoetingsplaats 
maken studenten en docenten afspraken of wisselen zij 
lesmateriaal uit.
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science@kortrijk

Interdisciplinair onderzoek op de Campus Kortrijk

Ook al doet de naam het niet onmiddellijk vermoeden, het 
Laboratorium voor Trombose Onderzoek op de Kortrijkse cam-
pus behoort wel degelijk tot de subfaculteit Wetenschappen. 
Ons hoofddoel is het ontrafelen van de mechanismen die tus-
senkomen bij de adhesie van bloedplaatjes aan beschadigde 
bloedvatwanden, de eerste stap in het dichten van een lek in 
de bloedsomloop. Bij dit proces spelen verschillende bloed-
plaatjesreceptoren en liganden een essentiële rol. Zo zorgt de 
von Willebrand Factor (VWF) er bijvoorbeeld voor dat bloed-
plaatjes toch stevig kunnen adhereren in het snel stromende 
bloed (hoge schuifspanning) in slagaders, door een brug te 
vormen tussen het collageen in de beschadigde bloedvatwand 
en de bloedplaatjesreceptoren. De schuifspanningen zorgen er 
bovendien voor dat de vorm van VWF verandert, waardoor dan 
pas zijn bindingsplaats voor bloedplaatjes vrijkomt.

Waar het ontrafelen van deze basismechanismen uiteraard 
een fundamentele vraagstelling is om duimen en vingers bij 
af te likken, leveren de nieuwe inzichten meteen ook nuttige 
informatie over tal van trombose- en/of bloedingsproblemen. 
Zo onderzoeken we mogelijkheden om situaties van onge-
wenste bloedplaatjesadhesie (zoals arteriële trombosevorming 
of het dichtslibben van slagaders) tegen te gaan om zo de 
kans op hartinfarcten en beroertes aanzienlijk te verminderen. 
Anderzijds proberen we ook tussen te komen wanneer plaat-
jesadhesie niet naar behoren functioneert, doordat bv. VWF 
niet functioneel of zelfs afwezig is, zoals in de bloedingsziekte 
van von Willebrand. Binnen dit meer toegepaste onderzoeks-
kader werken we, samen met het K.U.Leuven spin-off bedrijf 
Thrombogenics NV, aan (ondertussen reeds gehumaniseerde) 
muis monoclonale antilichamen met antitrombotische acti-
viteit, en gebruiken we deze expertise om te bouwen aan 

een kennisplatform om via rationele design kleine-mole-
cuulmimetica van eiwitten aan te maken. Verder richten we 
ons op het ontrafelen van het werkingsmechanisme van het 
VWF-knippend enzym ADAMTS-13, de correctie van het bloe-
dingsfenotype van dieren met de ziekte van von Willebrand via 
gentransfer.

Het onderzoek aan het Laboratorium voor Trombose 
Onderzoek bekijkt de biomedische vraagstelling vooral vanuit 
een interdisciplinair biochemisch, biotechnologisch en celbio-
logisch standpunt, waarbij samengewerkt wordt met tal van 
nationale en internationale groepen. Hierdoor hebben we dan 
ook constant buitenlandse onderzoekers over de vloer, die de 
finesses van het Westvlaams worden bijgebracht en waardoor 
wij de internationale flavour niet moeten missen. Het spreekt 
voor zich dat deze gasten op het einde van hun verblijf niet 
alleen een T-shirt uit de K.U.Leuven-shop, maar uiteraard ook 
een authentiek Kortrijks Gulden Spoor als afscheidsgeschenkje 
meekrijgen…. 

www.kuleuven-kortrijk.be/irc/trombose

Computermodel van de interactie 
tussen het antitrombotische 
antilichaam 6B4 en de 
bloedplaatjesreceptor voor VWF, GPIbα.
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In memoriam

Het leven en werk van prof. Henk Meert

Henk vulde zijn licentiediploma (1985) sociale en econo-
mische geografie aan de K.U.Leuven aan met een licentie-
diploma in de Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening aan 
de RUGent (1991). Tussen deze studies in gaf hij les in een 
Anderlechtse middelbare school en was hij projectleider 
voor een planologisch studiebureau. In 1992 verwelkomde 
het Instituut voor Sociale en Economische Geografie van de 
K.U.Leuven Henk als wetenschappelijk medewerker voor een 
pioniersproject rond dualiteit in Brussel en overlevingsstrate-
gieën van bestaansonzekere huishoudens. Dit onderzoek rond 
armoede inspireerde Henk voor zijn doctoraatsonderzoek: “De 
geografie van het overleven, bestaansonzekere huishoudens 
en hun overlevingsstrategieën in een stedelijke en plat-
telandscontext”. Door diepgaand theoretisch inzicht kon hij 
van een twijfelachtige maar rijke typologie van overlevings-
strategieën, een coherente en veralgemenende geografie van 
het overleven creëren. Zijn postdoctoraal mandaat bij het 
FWO liet hem toe in de lijn van dit doctoraat de armoede en 
sociale uitsluiting verder in kaart te brengen. Hij werd in zijn 
onderzoekskeuze en uitvoering gedreven door waarden als 
gelijkheid, gerechtigheid, herverdeling en verdraagzaamheid. 
Na zijn benoeming als deeltijds hoofddocent onderwees Henk 
Meert Sociale geografie, Politieke geografie en Ruimtelijke 
beleidsvraagstukken aan de geografiestudenten. Aan de ste-

debouwkundigen gaf hij Stedelijke en regionale sociologie en 
Urban Spatial Structures and Social Change. Hij liet de sociale 
geografie als het ware tot leven komen tijdens de excursies. 
Zo liet hij studenten en leerkrachten aardrijkskunde tijdens 
de Vliebergh-Science navorming kennis maken met het 
Pajottenland, zijn eigen streek, Londen, Brussel en nog zoveel 
meer.  

Henk was niet enkel een onderzoeker en docent, maar ook 
een activist. Als voorzitter van het Opbouwwerk Pajottenland 
ging hij op een constructieve manier de strijd aan tegen 

Op 20 oktober 2006 overleed Henk Meert onverwacht. Hij was 43 jaar en recent benoemd als voltijds ZAP-lid bij 
het Departement Geografie-Geologie. In 1998 legde hij zijn doctoraat af op de Afdeling Sociale en Economische 
Geografie, waarna hij een mandaat van postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek kon verwerven. In 2005 werd hij deeltijds hoofddocent, een taak die hij in 2006 voltijds zou 
opnemen. Het onderzoek van Henk richtte zich naar de onderkant van de samenleving, het ging over armoede 
in verschillende sociale en economische contexten, hij zocht naar oorzaken en oplossingen. 

Henk in Londen.
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verschillende ecologische, economische en sociale wantoe-
standen. Zijn kennis reikte echter ver over de grenzen van 
het Pajottenland heen. Brussel, Vlaanderen, België, Europa 
en recent ook ontwikkelingslanden maakten deel uit van zijn 
onderzoeksterrein. 

Kort na het behalen van zijn doctoraat werd Henk één van 
de coördinatoren van FEANTSA, een Europees onderzoeks-
netwerk naar daklozen. Eén van de onderzoeksresultaten die 
we hierbij graag vermelden is ETHOS, een conceptueel kader 
om thuisloosheid te definiëren en klasseren op een beleids-
relevante manier. Deze publicaties zullen ongetwijfeld nog 
vaak dankbaar geciteerd worden in onderzoek rond thuis-
loosheid. Henk was één van die zeldzame personen met een 
onbegrensd interesseveld. Zijn sociaal en wetenschappelijk 
netwerk was voor een onderzoeker met zulke korte loopbaan 
dan ook bijzonder vertakt. Zo was hij naast FEANTSA ook 
geassocieerd onderzoeker van de “Joint Centre for Scottisch 
Housing Research”, maakte deel uit van verschillende redac-
tieraden voor tijdschriften en voerde onderzoek uit voor 
diverse opdrachtgevers zoals de Koning Boudewijnstichting, 
het Federaal Wetenschapsbeleid, het Brussels en Vlaamse 
Gewest en de Europese Commissie. Het ging telkens over 
beleidsrelevant onderzoek rond sociale ongelijkheid: vervoers-
armoede op het platteland, armoede en inkomensdiversifi-
catie bij landbouwers, campingbewoners, sociale huisvesting, 
wonen aan de onderkant, … Talrijke publicaties en lezingen 
voor een heel divers publiek zorgden ervoor dat deze weten-
schap de mensen op het terrein bereiken. Hij was co-auteur 
van Access to Housing, Homelessness and Vulnerability in 
Europe (the Policy Press), Immigration and Vulnerability in 
Europe (The Policy Press), Immigration and Homelessness in 
Europe (the Policy Press) en verscheidene Nederlandstalige 
boeken die handelen over armoede op het platteland in 
Vlaanderen. Hij publiceerde in verschillende tijdschriften van 
topniveau, zoals International Journal for Urban and Regional 
Research, Sociologia Ruralis, Housing Studies, European 
Planning Studies, Journal of Rural Studies and Land Use 

Policy. Ondanks de druk om te publiceren in gerenommeerde 
tijdschriften was Henk geen academicus in een ivoren toren. 
Hij stond er op om ook lezingen te geven rechtstreeks aan de 
doelgroepen of aan hen die op het terrein actief zijn. 

Zijn recenter onderzoek introduceerde een nieuw perspectief 
door de attitudes van middenklassengroepen ten opzichte 
van “anders zijn” te bestuderen. Deze onderzoekslijn werd 
geopend door de analyse van de attitudes ten aanzien van 
asielzoekers, hoe deze attitudes tot stand komen en hoe ze 
evolueren doorheen de tijd. Later werd de houding tegenover 
daklozen onder de loep genomen. Enkele dagen voor zijn 
overlijden keurde het Federaal Wetenschapsbeleid een project 
goed over de NIMBY-reactie en de attitudes tegenover wind-
molens. 

Henk leerde onze afdeling de kracht van interviews als 
onderzoeksmethode, hij reikte ons empirische en theoretische 
kaders aan om zulk onderzoek te verrichten. In de lijn van 
zijn vorig werk gaan wij dan ook trachten deze interactie tus-
sen omgeving en maatschappij te ontrafelen om zo beleids-
makers aan te moedigen de nodige inspanningen te leveren 
rond groene energievoorziening. 

Henk wist veel mensen te inspireren, door de aanpak van zijn 
onderzoek, de originele onderwerpen, via zijn schrijftalent 
en boeiende presentaties. Maar niet enkel als wetenschapper 
werd Henk gewaardeerd: zijn vriendschappelijke manier van 
omgaan met mensen maakte hem zeer geliefd, bij iedereen. 
We herinneren ons Henk als een man met het hart op de 
juiste plaats, fijngevoelig, sociaal gedreven en gelovend in 
een betere wereld. De waardering voor zowel zijn maatschap-
pelijke als wetenschappelijke inzet is enorm groot. 

Mede door Henk’s inbreng kijken sociale geografen door een 
aparte bril naar de wereld. Wij zien armoede, omgeving en 
ontwikkeling maar ook relaties tussen mensen en sociale 
groepen in de vorm van markt, herverdeling en wederkerig-
heid. Wanneer je de talrijke publicaties van Henk’s hand 
zou doornemen gaat het woord “wederkerigheid” dikwijls 
verschijnen. Een wederkerige relatie gaat om wederzijdse 
diensten in een sociaal netwerk. Wederkerigheid is duurzaam 
wanneer elk lid van een sociaal netwerk op lange termijn 
evenveel kan teruggeven als hij/zij gekregen heeft. Henk 
heeft ons veel gegeven, niet alleen pure wetenschap maar 
ook vriendschap, een aangename werksfeer, motivatie en 
inspiratie. 

Het is nu aan ons om iets terug te doen. Wij zullen zijn 
onderzoekslijn met dezelfde gedrevenheid verder zetten en 
het menselijke aspect van de sociale geografie met een aan-
houdende bezorgdheid om sociale gelijkheid belichten. 

Door de medewerkers van de onderzoeksgroep sociale en 
economische geografie.
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Verslag

Prelab-modules voor instrumentele chemische analyse

De chemie-opleidingen en aanverwanten hebben in het cur-
riculum veel aandacht voor de moderne analytische chemie 
en tijdens de bijbehorende practica komen de studenten in 
contact met verschillende technieken, waarbij ze vaak dure, 
gesofisticeerde apparatuur bedienen. Niet zelden ontbreekt 
de tijd om dieper in te gaan op de werkingsprincipes van 
deze apparaten, zodat deze voor de student vaak niet meer 
zijn dan een black box waar ze een analyt instoppen en 
getallen uithalen. Om hieraan te remediëren werd tijdens het 
Prelab-project, onder supervisie van prof. Görller-Walrand 
(Departement Chemie, Afdeling Moleculair Design en 
Synthese) en dr. Ward Colen (KHKempen) en in samenwer-
king met verschillende partners uit de Associatie, een pakket 
modules ontwikkeld die de studenten in staat stellen zich 
voorafgaand aan het practicum grondig voor te bereiden en 
dieper inzicht te verwerven in de te gebruiken technieken en 
apparatuur.

Centraal in het project stond de ontwikkeling van modules 
waarin de principes van courant gebruikte analysetechnieken 
aangeleerd worden. De behandeling is niet diep-theoretisch 
maar is gericht op het gebruik van de technieken in het labo-
ratorium. De modules bezitten een hoge mate van interac-
tiviteit en eindigen telkens met een zelfevaluatie. De docent 
kan zelf bepalen welke schermen hij wenst op te nemen in 
het traject dat de studenten dienen te volgen, evenals welke 
vragen de studenten in de loop van het traject moeten 

beantwoorden. In principe kan de docent zelf ook nieuwe 
schermen aanmaken.

De illustratie bij dit artikel is een snapshot van een scherm 
uit de module AAS met vlam. Een scherm kan bestaan uit 
alleen tekst, of uit tekst in combinatie met een figuur. De 
meeste schermen bevatten evenwel naast tekst ook één of 
twee figuren. Onderaan links ziet men een menubalkje waar-
op de situering van het scherm in het geheel van de module 
te volgen is. In dit geval bevat de figuur een flash-animatie 
van de werking van de verstuiver- en brandereenheid van 
een AAS-toestel met vlam.

De eerste Prelab-modules zijn inmiddels al voor het tweede 
jaar uitgetest door studenten aan de KHLeuven en de 
K.U.Leuven, en sinds vorig jaar ook door studenten aan het 
Departement Chemie van de K.U.Leuven (in het opleidings-
onderdeel Synthese en karakterisatie, dr. Rik Van Deun). 
Vanaf volgend academiejaar zullen ook studenten van enkele 
andere partners binnen de Associatie aan de slag gaan met 
de nieuwe digitale leeromgeving.

De projectverwezenlijkingen kunnen een voorbeeld zijn en 
kunnen een aanzet geven tot verwante ontwikkelingen in 
andere vakgebieden, met name die waar snelle technolo-
gische veranderingen de kloof tussen basistheorieën en de 
praktische vertaling ervan steeds groter maken.

Het associatie-brede OOF-project “Prelab-modules voor instrumentele chemische analyse” (samenwerking tussen 
K.U.Leuven - Faculteiten Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen en Farmaceutische Wetenschappen - 
en KHKempen, KaHo Sint-Lieven, KHLim, KHBO, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, KHLeuven en Groep T) 
resulteerde in een pakket modules die titularissen kunnen gebruiken bij het voorbereiden van de studenten op 
de practica chemische analyse. De studenten doorlopen op www.prelab.be modules als spectrometrie, AAS met 
vlam en met oven, fluorimetrie, enz.

Snapshot van een scherm uit de module AAS met vlam

Door Rik Van Deun
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Campuspraat

Op 23 april, tijdens een bijna zwoele zomeravond, werd in het STUK het 
tweede Science Café ingericht. Een vijftigtal personen (vooral studen-
ten) debatteerden over het belang van genetische modificatie bij voe-
dingsgewassen. Moderator Rony Swennen (Plantenbiotechniek) slaagde 
erin het Vlaamse publiek, alhoewel het niet echt opgegroeid is in een 
debatcultuur, te activeren. Enkele filmfragmenten die gedraaid werden 
op de vrijdagmarkt te Leuven brachten alvast aan het licht dat het geen 
overbodige luxe is dit onderwerp in perspectief te plaatsen. In een korte 
introductie toonde Willem Broekaert (Centrum voor levensmiddelen- en 
microbiële technologie) aan dat er momenteel slechts vier genetisch 
gemodificeerde organismen (GGO’s) in de running zijn, dat het maken 
van een willekeurige plantvorm-op-maat geen nabije toekomstmuziek 
is en dat de economische kostprijs voor de aanmaak van GGO’s gigan-
tisch is. “Infiltreren” van door de mens ingebrachte genen (bv. gen voor 
herbicidenresistentie) in andere plantensoorten (bv. onkruiden) gebeurt 
sowieso. Luc De Meester (Dierenecologie en -systematiek) merkte 
terecht op dat de risico’s daarvan moeilijk vooraf in te schatten zijn. Zo 
kan “erosie” optreden van genetische diversiteit terwijl hierin juist het 
potentieel zit voor zowel klassieke veredeling als genetische modifica-
tie. Het blijkt dan ook dat voor elk geval apart het eventuele nut en de 

mogelijke risico’s afgewogen moeten worden. Daar wringt echter het 
schoentje, want zowel voor- als tegenstanders vinden dat de balans in 
hun voordeel doorslaat. De uiteindelijke stellingname blijkt eerder poli-
tiek dan wetenschappelijk van aard te zijn. En dan wordt het natuurlijk 
belangrijk dat ook het publiek goed geïnformeerd is. De organisatoren 
van het Science Café zijn verheugd dat ze aan deze missie mogen mee-
werken. Bedankt publiek, bedankt experts voor deze geslaagde avond!

Ge(e)nmodificatie

Fysicabaret (www.fysicabaret.be) presenteert na 
de lezingen nu ook de DVD “Het schouwtoneel 
van het ontstaan van de kwantumfysica”, door 
prof. dr. Joseph Indekeu.

In deze voorstelling maken we kennis met de kwan-
tumideeën van Max Planck en de uitbreiding van 
deze gedachten van materie naar straling door Albert 
Einstein. We volgen Niels Bohr bij het bedenken 
van het moderne atoommodel. De verrassende sug-
gestie van Louis de Broglie om aan materiedeeltjes 
een golflengte toe te kennen, en de daaropvolgende 
golfmechanica van Erwin Schrödinger, zien we in 
botsing komen met de matrixmechanica van Werner 
Heisenberg en de onzekerheidsrelaties. De interpre-
tatie van materiegolven als waarschijnlijkheidsampli-

tudes door Born, Bohr en Heisenberg stuit op grote 
weerstand bij Einstein, Schrödinger en De Broglie, 
maar de kwantumfysica krijgt onherroepelijk een 
kanstheorie als basis.

Docenten en studenten wetenschappen, universiteit 
en hogeschool, kunnen net als leraren en studenten 
hoger secundair onderwijs of iedereen met interesse 
in de wetenschappen, deze DVD bestellen bij AVNet 
K.U.Leuven (Kapeldreef 62, 3001 Leuven (Heverlee), 
tel. 016 32 82 11), of via de online catalogus:  http://
www.avnet.kuleuven.be/catalogus/showArticle.
php?id=123. 

Prijs van de DVD is 17,50 EUR excl. verzendkosten en 
voor het buitenland eventuele bankkosten.

Het schouwtoneel van het ontstaan van de kwantumfysica

Op 27 maart werden op het Wina Lenteconcert 
opnieuw de Gouden Krijtjes uitgereikt. 
De resultaten van dit jaar:
Beste prof wiskunde: prof. Wim Veys
Beste prof natuurkunde:  
prof. Christoffel Waelkens
Beste prof informatica: prof. Eric Steegmans
Beste assistent wiskunde: Filip Cools

Beste assistent natuurkunde:  
Bert Van Schaeybroeck
Beste assistent informatica: Sven De Labey
Meest gevreesde prof: prof. Mark Fannes
Prof die je het liefst in badpak zou zien:  
prof. Jan Denef
Prof met het aangenaamste stemgeluid:  
prof. Piet Van Duppen

Uitreiking Gouden Krijtjes 200�

V.l.n.r.: W. Broekaert, R. Swennen, L. De Meester

Op 20 april overleed prof. Ernest Petit, ere-directeur van de Nationale Plantentuin van België en ere-buitengewoon docent 
aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij was stichtend lid (1967) van PDL en gedreven voorzitter van 1973 tot 1979. 
Prof. Petit werd 79 jaar.

Prof. Ernest Petit overleden
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Maart was de achtergrond voor het ver-
trouwde galabal, de infodag en de immer 
geweldige Scientica-TD. Daarnaast werd 
er ook een nieuw initiatief van en voor 
de studenten Wetenschappen boven de 
doopvont gehouden.

Om onze functie als overkoepeling van 
de Wetenschappen niet alleen toe te 
spitsen op zuiver entertainment, hebben 
wij ons op het gladde academische pad 
begeven. Wij hadden het idee opgevat 
om een reeks lezingen te organiseren, 
voor een breed wetenschappelijk geïnte-
resseerd publiek. Oorspronkelijk hadden 
we gedacht sprekers uit te nodigen van 
zowel binnen als buiten onze Alma Mater. 
Organisatorisch en vooral praktisch was 
het een stuk eenvoudiger om ons voor 
deze eerste keer te wenden tot de aca-
demici die wij al kenden. Op die manier 
waren afspraken makkelijk te maken en 
hadden de studenten een vertrouwd 
gezicht vooraan in de aula 200 G. Naar 
volgende jaren toe zou wel uitgekeken 
kunnen worden naar internationale spre-
kers.

De aftrap werd gegeven door dr. 
Wenseleers die ons meer inzicht ver-
schafte in het al dan niet gedwongen 
altruïsme van insecten. De opkomst was 
niet overweldigend, maar alle begin is 
moeilijk. Diezelfde avond deelde prof. Van 
Lipzig haar bevindingen in verband met 
de opwarming van het klimaat met ons. 
Ditmaal werden we als het ware over-
rompeld door geïnteresseerde studenten, 
waarvan een deel zelfs helemaal uit 
Rusland. Ten behoeve van deze studen-
ten werd de lezing dan ook in het Engels 
gegeven. Veel van wat in die lezing werd 
gezegd, kwam voor deze jongenen later 
terug in de docufilm An Inconvenient 
Truth, en droeg bij tot het appreciëren 
van deze film.
Hiermee konden we spreken van een 
schitterende start, en het niveau werd 
gehandhaafd in de daaropvolgende dagen 
met lezingen over het realisme van com-
puter graphics (prof. Dutré), de chemie 
achter supersnel internet (prof. Clays), 
maar ook over genetisch gemanipuleerde 
gewassen (dr. Rolland) en onze aarde 
in beweging (prof. Sintubin). Ook meta-
wetenschap werd niet geschuwd in een 

beschouwing van de Intelligent Design 
theorie/leer (prof. Waelkens).
Als afsluiter konden we rekenen op de 
bijdrage van prof. De Maeyer, die deze 
eerste reeks lezingen besloot met het hoe 
en waarom van Biomolecular Modelling. 

Achteraf waren zowel de studenten als de 
sprekers enthousiast, en het is de hoop 
van deze verslaggever dat hiermee de 
start gegeven is van een mooie traditie.

Kurt De Mey, Scientica

Scientica’s Maand van de Wetenschap

DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 februari tot 30 april 200�

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)

Biochemie 23 februari 2007 Ole LAGATIE Amino acid sensing and signalling by Gap1 in the yeast Saccharomyces cerevisiae. J. Thevelein

Wiskunde 27 februari 2007 Eva ROBBRECHT New techniques for the characterization of dynamical phenomena in solar coronal images. S. Poedts / D. Berghmans

Natuurkunde 27 februari 2007 Dries SMEETS Nucleation, diffusion and texture during growth of CoNi-silicides. A. Vantomme

Biologie 28 februari 2007 Barbara DE CONINCK Fructan exohydrolases in non fructan plants. A. Van Laere / W. Van den 
Ende

Wiskunde 2 maart 2007 Ann LEMAHIEU Poincaré reeksen en zetafuncties. W. Veys

Scheikunde 13 maart 2007 Javier PEREZ MORENO Experimental and theoretical characterization of the first hyperpolarizability. K. Clays / M.G. Kuzyk

Wiskunde 14 maart 2007 Sophie Anne LADOUCETTE Analysis of heavy-tailed risks. J. Beirlant / W. Schoutens

Geografie 22 maart 2007 Kim Chi VU Land use change in the Suoi Muoi catchment, Vietnam: disentangling the role of natural 
and cultural factors.

G. Govers / A. Van Rompaey / 
Nguyen Cao Huan

Geologie 22 maart 2007 Liesbeth HORCKMANS The role of organic matter in the sorption Cd and Zn in the organic-rich (spodic) horizon 
of podzols (NE Belgium).

R. Swennen / S. Deckers

Biologie 23 maart 2007 Helen MICHELS Micro-evolutionary response of Daphnia magna to changes in biotic stress associated with 
habitat degradation and restoration of a shallow lake.

L. De Meester

Geografie 30 maart 2007 Véronique DE LAET Evolution and reconstruction of the geo-archaeological landscape in the territory of 
Sagalassos (SW Turkey): integration of geomorphic, gis and remote sensing methods.

E. Paulissen

Natuurkunde 6 april 2007 Jan WILLEKENS Photoelectronic properties of disordered semiconductors at constant photocurrent. G. Adriaenssens

Wiskunde 20 april 2007 Joeri VAN DER VEKEN Submanifolds of homogeneous spaces. F. Dillen

Natuurkunde 23 april 2007 Koen VERVAEKE Microscopic Hall sensors for magnetometry and local magnetic imaging. V.V. Moshchalkov / G. Borghs

Biochemie 30 april 2007 Freya VERCAUTEREN Pre- and post-onset molecular changes in cognitive disorders: whole cell and organelle 
proteomic studies of brain tissues in animal models of Alzheimer's disease and 
schizophrenia.

L. Arckens / R. Quirion
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Erfgoed

Een walvis in de stad!
Het Zoölogisch Museum, van gisteren tot morgen

De Leuvense universiteit beschikt over een indrukwekkend 
wetenschappelijk erfgoed, dat echter onvoldoende bekend en 
nauwelijks ontsloten is. Het zogeheten Zoölogisch Museum is 
daar een voorbeeld van. Het museum (ingang Debériotstraat) 
bevat een collectie met meer dan 5.000 specimens die vooral 
de systematiek van de dieren belicht. Deze verzameling is niet 
alleen van bijzonder historisch belang omdat ze is ontstaan 
uit collecties van de Oude Universiteit, maar is ook biolo-
gisch interessant. Wie weet dat in het midden van de stad 
het skelet van een Groenlandse walvis te bewonderen valt? 
Het wordt geflankeerd door een vrij uniek exemplaar van de 
coelacant, een primitieve vis die vermoedelijk deel uitmaakt 
van een groep die het schakelstuk vormt voor de overgang 
van gewervelden van het water naar landleven. Er huist ook 
een opgezet exemplaar van de Amerikaanse trekduif, een 
vogelsoort die pas honderd jaar geleden is uitgestorven. Dit 
is maar een greep van wat in het Zoölogisch Museum van 
het Zoölogisch Instituut te bewonderen valt. De museumzaal, 
de schikking van de collecties en de aanduidingen worden op 
dit moment grondig opgesmukt om beter te beantwoorden 
aan de huidige kennis van het dierenrijk en aan de actuele 
stijl van een didactisch museum. Dit is dan ook het geschikte 
moment om zowel de historiek, de collecties als de toekom-
stige plannen van deze ruimte in de verf te zetten.

Historiek

De geschiedenis van het museum is nauw verbonden met die 
van het Collegium Regium, alias het Koningscollege, en met 
die van de universiteit zelf. Het Koningscollege werd gesticht 
in 1579 en onderging belangrijke renovaties in de periode 
1776-1779. Het huis was oorspronkelijk bedoeld als verblijf-
plaats voor studenten die zich voorbereidden op het pries-
terschap. Na de sluiting van de Oude Leuvense Universiteit 
in 1797 werd het college overgedragen aan de stad, die 
het in 1817 ter beschikking stelde van de nieuw opgerichte 
Rijksuniversiteit. 24 kisten van de vroegere zoölogische 
collecties vonden een onderkomen in het nieuwe Kabinet 
voor Natuurlijke Historie. Met de steun van koning Willem I 
werden verzamelingen aangekocht in Engeland, Frankrijk en 
Duitsland. Onder prof. P.-J. van Beneden (parasitoloog), die 
vanaf 1851 in het Koningscollege woonde, kende de collec-
tie een grote uitbreiding. Er waren dan ook nog behoorlijke 
jaarlijkse toelagen voor het betalen van een preparateur, voor 
het onderhoud van de stalen en voor de aankoop van uitzon-
derlijke stukken. Nog vóór de eerste wereldoorlog werd een 
nieuwe museumzaal bijgebouwd. De collectie waterzoogdieren 
aangebracht door prof. Van Beneden was indrukwekkend en 
kon de competitie met gerenommeerde musea in het bui-
tenland doorstaan. Zijn opvolger, prof. Gilson (oceanograaf) 
droeg vooral bij met collecties meegebracht uit Roscoff en 

Door Luc Brendonck, Laboratorium voor Aquatische Ecologie, K.U.Leuven, Debériotstraat 32, 3000 Leuven.
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Het indrukwekkende 
skelet van de 
Groenlandse walvis 
in het Zoölogisch 
Museum. (c) 
K.U.Leuven- foto  
B. Vandermeulen.



Napels en verzameld tijdens zijn wereldreis langs de Fidji-
eilanden. Na zijn benoeming in 1935 heeft ook prof. H.J. Koch 
bijkomende specimens, vooral uit Zweden en Noorwegen, 
aangebracht en werden ook de thematische kasten georga-
niseerd.
De verzameling opgezette dieren dateert overwegend uit 
de 19e eeuw, maar exemplaren in vloeistof bewaard zijn 
doorgaans van een recentere datum. De specimens werden 
vooral gerangschikt volgens hun plaats in het dierenrijk of 
opgenomen in de thema-kasten die aspecten van de verge-
lijkende anatomie illustreren. Deze twee benaderingen waren 
belangrijk voor het dierkundig onderwijs in de 19e eeuw. 
De verzamelingen namen oorspronkelijk bijna het gehele 
gelijkvloers van het Zoölogisch Instituut in beslag. Een lucht-
bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog vernielde een 
groot deel van deze uitgebreide zoölogische verzamelingen 
en het gebouw moest gerenoveerd worden. In de jaren zestig 
werd omwille van plaatsgebrek een deel van het museum 
ingenomen voor een practicumzaal en enkele burelen. Daarbij 
verloor de walvis zijn centrale positie. Bij de splitsing van de 
universiteit in 1970 werd de resterende collectie verdeeld 
over de K.U.Leuven en haar zusteruniversiteit, de UCL. Zo 
werd ongeveer de helft van de systematische verzameling 
samen met een collectie zoogdierenschedels naar Louvain-
la-Neuve overgebracht. De resterende ongeveer 5.000 spe-
cimens werden daarna nog aangevuld naar aanleiding van 
ecologische studiereizen en via talrijke schenkingen.
Prof. (zuster) M.J. Van Dyck heeft zich gedurende ongeveer 
15 jaar (tot 1981) ingezet voor het onderhoud van de collec-
ties, de renovatie van de betrokken ruimtes en het opzoeken 
van historische informatie over het museum. Het was tevens 
haar grote droom het museum in zijn oorspronkelijke bouw-
kundige toestand te herstellen en er een tentoonstelling in 
onder te brengen voor recente ontwikkelingen in de biologie, 
die ook voor het publiek toegankelijk zou zijn. 
De grote vitrinekast achteraan in het museum en deze 
gericht naar de St.-Michielskerk zijn van latere datum. Zij 
werden opgericht onder stimulans van prof. A. De Loof. Deze 
laatste kast geeft een overzicht van een aantal groepen  
dieren die aan de basis liggen van de evolutie naar de hogere 
gewervelden.

Topstukken

De Groenlandse walvis (Balaena mysticetus) 
De Groenlandse walvis behoort tot de balein- of baardwal-
vissen. Deze soort bevolkt het koude Noordpoolwater en 
de subarctische zeeën aan de rand van het pakijs en leeft 
in ondiep water dichtbij land. Met de meer dan 300 balein-
platen (baarden) in elke bovenkaakshelft filtert dit zoogdier 
klein zoöplankton (krill) uit het water. Het was onder andere 
op deze soort dat de Oostendse en Hollandse walvisvaarders 
jacht maakten in de 17e eeuw. De soort vormt een aantrek-
kelijke prooi voor walvisjagers, waardoor ze zo goed als 
uitgestorven is geraakt. Deze dieren zijn immers gemakkelijk 
te vangen en leveren per vangst grote hoeveelheden olie 
en balein op. Hun populatie blijkt nu echter opnieuw toe te 
nemen, zij het heel langzaam. 

Het skelet dat in het museum te bewonderen valt werd door 
prof. P.-J. Van Beneden vermoedelijk omstreeks 1880 aange-
kocht. Indrukwekkend is de grote kop die ongeveer een derde 
van de lichaamslengte bedraagt. De rijen baleinen ontbreken 
echter bij dit exemplaar. Opvallend zijn verder de vinvormige 
voorpoten en het feit dat de bekkengordel zeer sterk gere-
duceerd is. Het specimen heeft het bombardement van het 
Instituut tijdens de Tweede Wereldoorlog doorstaan zonder 
van zijn plaats te wijken. 

De Amerikaanse trekduif (Ectopistes migratorius)
Dit exemplaar van de uitgestorven Amerikaanse trekduif is 
één van de weinige opgevulde exemplaren van deze soort, 
en misschien het enige in België. Het is bijna niet te begrij-
pen dat een soort die in het begin van 1800 even talrijk 
was als alle andere Noord-Amerikaanse vogels samen, al 
begin 1900 is uitgestorven. Vóór hun uitroeiing bestond één 
enkele vlucht soms uit een paar miljard vogels die voor een 
aantal dagen op rij de hemel zwart kleurden. Hun kolonies 
besloegen vaak meer dan 30 km2 bos en er vertoefden zoveel 
vogels in elke boom dat de takken soms afkraakten. Hun lek-
ker vlees en het gemak waarmee men ze in grote aantallen 
kon vangen zorgden voor een bloeiende trekduifindustrie 
bij de Europese kolonisten. In Michigan alleen al werden per 
jaar meer dan één miljard duiven verhandeld. De populaties 
die deze commerciële periode hebben overleefd zijn er echter 
niet in geslaagd deze soort te redden. 

De coelacant (Latimeria chalumnae)
De coelacant (die tot de kwastvinnigen behoort) is een bij-
zondere vis, niet alleen omdat hij lange tijd als uitgestorven 
werd gewaand, maar ook omdat hij de overgang van water 
naar het eerste landleven (amfibieën) illustreert. In de gelob-
de en gepaarde borst- en buikvinnen komen immers verge-
lijkbare beentjes voor zoals aangetroffen in de ledematen 
van de viervoeters (Tetrapoda). De eerste amfibieën zouden 
tijdens het Devoon (400 miljoen jaar geleden) wellicht geëvo-
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Groenlandse walvis 
(Balaena mysticetus). 
Illustratie: 
Rob van Assen - 
© ArtBoutique

De Amerikaanse trekduif 
(Ectopistes migratorius). 
Figuur Wikipedia.



lueerd zijn uit vissen (Rhipidistia) verwant met de coelacant. 
Aangezien begin vorige eeuw werd aangenomen dat coela-
canten ongeveer 70 miljoen jaar geleden waren uitgestorven, 
was de verrassing groot toen in 1939 voor de oostkust van 
Zuid-Afrika een eerste levend exemplaar werd gevangen. Pas 
in 1954 werd een tweede vangst gemeld. In de daarop vol-
gende jaren werden nog meerdere individuen boven gehaald. 
Tijdens één van de expedities van het Koninklijk Museum van 
Midden Afrika (Tervuren) werd onder leiding van prof. dr. D. 
Thys Van den Audenaarde in 1985 het exemplaar verworven 
dat sinds enkele jaren een onderdak kreeg in ons Zoölogisch 
Museum. Het is niet gekend hoeveel levende coelacanten 
nog voorkomen. Vangsten zijn echter zeldzaam: naar schat-
ting waren er in 1990 in totaal slechts 200-400 individuen 
gevangen. Of dit op hun bijzondere zeldzaamheid duidt of op 
een teruggetrokken levenswijze in diep water is onbekend. 
Niettemin zijn er ten opzichte van deze soort beschermings-
maatregelen genomen en is particuliere handel verboden. In 
de Benelux worden vermoedelijk slechts een drietal exempla-
ren tentoongesteld.
 
Andere collecties

Het museum beschikt over meer dan 5.000 specimens die 
op dit moment vooral worden aangewend om het systema-
tisch overzicht van het dierenrijk te illustreren. Ook al kan 
men de meeste van deze specimens niet echt als topstuk-
ken beschouwen, toch zijn een aantal van hen biologisch 
zeer waardevol. Zo kan je er een klauwtjesdrager zien 
(Onychophora), die behoort tot een groep die lange tijd werd 
beschouwd als de evolutieve schakel tussen de ringwormen 
en de geleedpotigen (met o.a. de insecten). Dit dier leeft 
vooral in het tropisch regenwoud en is enkel ‘s nachts actief 
waardoor het moeilijk te vinden is. De schelpencollectie is 
bijzonder uitgebreid en geeft een goed overzicht van zowel 
inheemse als tropische soorten. Er is ook een indrukwek-
kende collectie koralen te bewonderen. Bij de gewervelde 
dieren vallen onder andere de skeletten op van de grootste 
nog levende vogels, waaronder de struisvogel, de Rhea en 
de Casuaris. Ook de vroege ontwikkeling van chordaten met 
o.a. het lancetvisje, slijmprikken en prikken vormt een mooie 
didactische reeks. 

Toekomst

De museale opstelling in de zaal was tot voor kort achter-
haald en de collecties werden op verschillende manieren 
bedreigd (o.a. uitdampen van bewaarvloeistof en diefstal). 
Sommige aanduidingen waren onleesbaar geworden of 
beantwoordden niet meer aan de meest recente inzichten 
van dierkundige systematiek. Verschillende recipiënten waren 
bovendien sinds geruime tijd beschadigd. Daarom werd in 
2005 door het Departement Biologie een dossier ingediend 
met de plannen voor renovatie van deze museumzaal en 
(eerder kleinschalige) aanpassingen aan de voorstelling van 
de collecties. Op dit ogenblik is de verlichting grotendeels 
vernieuwd, werd een nieuwe grote vitrinekast bijgebouwd, en 
wordt een verse verflaag aangebracht. Dit alles eenmaal ach-
ter de rug, worden de collecties herschikt en aangevuld met 
bijzonder interessante stukken die zich nu nog elders in het 
Zoölogisch Instituut bevinden. 
Het belangrijkste objectief hierbij is dat het museum opnieuw 
een volwaardige didactische functie kan vervullen en dat de 
collecties optimaal aansluiten bij een aantal cursussen, prac-
tica en excursies, vooral binnen de opleiding biologie. In de 
nieuwe inrichting van het museum zullen de collecties op vijf 
verschillende manieren worden gepresenteerd. 
Eerst en vooral blijft de geordende weergave van de diversi-
teit van de dierenwereld volgens de meest recente inzichten 
gehandhaafd. Om hierbij de verschillende protostome orga-
nismen (groepen vanaf de kwallen tot en met de geleed-
potigen) beter te kunnen weergeven zullen juist deze in de 
nieuwe vitrinekast worden geplaatst. Deze kast staat rug aan 
rug met de huidige kast met deuterostomen (van zakpijp tot 
zoogdier). De indrukwekkende schelpencollectie zal op een 
zeer overzichtelijke manier en met aangepaste verlichting 
worden gepresenteerd. 
Een tweede reeks kasten op het gelijkvloers richt zich vooral 
op een aantal thema’s, processen en stelsels. Zeven mense-
lijke embryo’s die de ontwikkeling van de eerste 30 weken 
illustreren vormen een recente aanwinst. 
Onder nieuwe centrale koepels zal worden ingezoomd op 

-22- -23-

Latimeria chalumnae. 
Foto National Geographic

De vrij unieke en goed bewaarde coelacant in het 
Zoölogisch Museum. (c) K.U.Leuven- 
foto B. Vandermeulen.



kenmerken die aangewend worden om diergroepen van 
elkaar te onderscheiden. Daarnaast zal een selectie van bij-
zondere organismen worden gepresenteerd, elk met hun 
eigen verhaal. 
Ten slotte is er het plan om op de gaanderij met behulp van 
diorama’s een aantal groepen organismen voor te stellen in 
hun ecologische context. 
Met deze opstellingen zullen de geïnteresseerden een beter 
inzicht krijgen in de manier waarop soorten evolutieve ver-
wantschappen vertonen, welke kenmerken doorslaggevend 
zijn bij systematisch onderzoek, welke adaptaties geëigend 
zijn voor specifieke omstandigheden en hoe soorten functio-
neren in een ecologisch verband. Dit alles zal worden aange-
vuld met illustraties die aangeven hoe verschillende groepen 
organismen worden verzameld in de natuur en de eerste 
stappen naar classificatie ondergaan.
Daarnaast zullen ook enkele topstukken beter gepresenteerd 
worden. De coelacant heeft al een nieuw bewaarmedium 
gekregen, maar ook de biologie van deze soort wordt op 
overzichtelijke wijze weergegeven. Verder wordt ook een 
maquette met de natuurlijke biotoop van deze soort voorbe-
reid. Ook de Groenlandse walvis zal een opknapbeurt onder-
gaan en dankzij een aangepaste verlichting beter tot zijn 
recht komen. 
Een belangrijke uitdaging bij dit alles is het verzoenen van de 
didactische functie van het museum met de valorisatie als 
erfgoed. Daarom is de commissie Academisch erfgoed van 
de K.U.Leuven vertegenwoordigd in onze museumwerkgroep, 
verantwoordelijk voor de verdere afwerking van de renova-
ties. 
Het is de bedoeling dat de gerenoveerde museumzaal beter 
toegankelijk zal zijn voor rondleidingen en tijdelijke tentoon-
stellingen. Om de ontsluiting te verbeteren zal ook worden 
gewerkt aan een website met een voorstelling van het  
museum, de collecties en de tijdelijke tentoonstellingen. 
Wanneer deze renovatiefase achter de rug is, zullen we je 
graag langs ditzelfde forum uitnodigen om een kijkje te 
nemen in het vernieuwde museum.

Dank aan lezers voor correcties en aanvullingen:  
Arnold De Loof, Geert Vanpaemel, Frans Ollevier.

-22- -23-

De huidige opstelling van een deel 
van de collecties in het Zoölogisch 
Museum. (c) K.U.Leuven-  
foto B. Vandermeulen.
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