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P R I JZ E N

Ellen van Stichel ontving de Mgr. Arthur 

Janssen-prijs voor Christelijke Ethiek.

K A R A KT E R

Verschijnt viermaal per jaar met in elk nummer

acht state-of-the-art-essays over de meest uiteen-

lopende onderwerpen en disciplines.

R E I S B E U R Z E N

Doctorale en postdoctorale onderzoekers kunnen

een congres of reistoelage aanvragen. In de kijker:

Lotte Berghman

I D E A L A B S

Wil jonge onderzoekers de kans bieden om nieuwe

ideeën of hypothesen in een multidisciplinaire

context te verkennen. 
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a s ln i e u w s b r i e f

–
Voorwoord

Het is zover: www.tijdschriftkarakter.be bestaat! En dat is een belangrijke stap vooruit voor Karakter, het tijdschrift

van Academische Stichting Leuven. 

Op de drempel van zijn tienjarig bestaan krijgt Karakter een digitale versie die naast de papieren editie komt te staan.

Van meet af aan had Karakter de ambitie om een venster op nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek te bieden. Met

het online platform willen we nu de toegang tot Karakter vergemakkelijken, voor een ruimere verspreiding binnen

én vooral buiten de universiteit. Door de inbedding in sociale media – op de website kun je makkelijk artikelen delen

via onder meer Twitter en Facebook – hopen we ook een stap verder te gaan en actief bij te dragen aan discussies over

nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten. Het voeden van het maatschappelijk debat op basis van

wetenschap, zeg maar. De digitale aanwezigheid heeft ook voordelen voor de auteurs die in Karakter schrijven. Via

een eenvoudige url is elk artikel te raadplegen en kan zo gemakkelijk worden opgenomen in referentielijsten, cv’s

enzovoort. Ten slotte sluiten we via kruisreferenties ook een partnerschap met enkele Europese tijdschriften of plat-

forms met een gelijkaardige missie als Karakter. In de eerste plaats gaat het hier over Academische Boekengids uit

Nederland, London Review of Books en Kennislink.nl. Nettoresultaat van dit alles: meer leesplezier en intellectuele uit-

daging.

Hierbij dus een hartelijke uitnodiging om een bezoek te brengen aan www.tijdschriftkarakter.be. Grasduin gerust

eens door het archief en deel artikelen met al dan niet wetenschappelijke soulmates. Wetenschap komt immers maar

ten volle tot leven wanneer zij bron van gesprek en verwondering is. 

jan eggermont, voorzitter Academische Stichting Leuven vzw

jean-christophe verstraete , hoofdredacteur Karakter

–– ––a c a d e m i s c h e  s t i c h t i n g  l e u v e n



––––a c a d e m i s c h e  s t i c h t i n g  l e u v e n

www.tijdschriftkarakter.be

De digitale aanwezigheid van Karakter is een feit. Begin oktober werd de

nieuwe website gelanceerd, die samen met zusterblad Academische Boe-

kengids uit Nederland werd ontworpen. De artikelen uit de recentste

nummers worden hier integraal in ‘delayed open access’ gepubliceerd

(met een vertraging van een aantal maanden). De wetenschapscolumn

‘De vrije hand’ krijgt u meteen te lezen. Voorts is er een archief waarin de

artikelen uit de voorbije jaargangen volledig in ‘open access’ te vinden

zijn. De website is opgevat als een mobiele applicatie, waarbij de lay-out

van de teksten zich aanpast aan het toestel waarmee ze worden gelezen

(pc, tablet of mobiele telefoon). Met de zoekfunctie kunt u gericht zoeken

op een bepaald onderwerp of auteur. Onderaan elk artikel wordt boven-

dien doorverwezen naar gerelateerde artikelen, niet alleen uit Karakter,

maar op termijn ook uit de Academische Boekengids, London Review of

Books en Kennislink. 

Naast de website blijft de gedrukte versie van het blad natuurlijk bestaan.

We hopen dat de website en het archief een nuttige aanvulling bieden, die

ook nieuwe geïnteresseerden met het blad laten kennismaken. 

Net verschenen

Karakter 39 richt de aandacht op de minder gekende leerstoornis dyscal-

culie. Ongeveer vijf procent van de bevolking heeft te kampen met hard-

nekkige moeilijkheden bij rekenen, stelt Bert de Smedt. Raf Dekeyser

zoekt naar de meest geschikte manier om wetenschappelijke data digi-

taal te bewaren en Bart Vanmontfort schetst de groeiende spanning tus-

sen de academische en de commerciële archeologie, de wetenschap en de

erfgoedzorg. Waarom kanker ook op jonge leeftijd toe kan slaan, wordt

uitgelegd door Peter Vandenberghe. Bart Philipsen beschrijft hoe de

‘geboorte’ van de moderne literatuur gepaard gaat met een toenemende

literaire interesse voor de esthetiek van het kwaad. Chris Ulens signaleert

dat recent vooruitgang werd geboekt in de structuurbepaling van mem-

braaneiwitten. Nieuwe drugs worden via het

internet vaak vlot verkocht nog voor hun

schadelijkheid wetenschappelijk kan worden

bewezen, zo waarschuwt Joris Casselman. En

Siska Waelkens roept op om het foute en ste-

reotiepe beeld van de wetenschapper in Hol-

lywood (en elders) bij te stellen. In ‘De vrije

hand’ ten slotte ergert Manuel Sintubin zich

aan de al te apocalyptische ondertoon van de

media als ze berichten over natuurrampen of

natuurfenomenen.

Nieuwe redactieleden

In maart nam de redactie van Karakter afscheid van twee van haar leden:

Geert Carmeliet en Johan Martens. Ze hadden elk vanuit hun discipline

– Biomedische Wetenschappen en Wetenschap en Technologie – een erg

waardevolle inbreng in het aanbrengen van nieuwe onderwerpen en het

voorstellen van geschikte auteurs. Ook hun zorgvuldige en kritische lec-

tuur van de ingezonden teksten werd bijzonder gewaardeerd. Academi-

sche Stichting Leuven wenst hen dan ook van harte te bedanken. Zij wor-

den vervangen door Diether Lambrechts (Translationele Genetica) en

Martine Wevers (Structurele Materialen).

Karakter in abonnementsformule

Leden van Academische Stichting Leuven ontvangen Karakter als deel

van hun lidmaatschap (€ 30). Karakter wil echter ook die lezers bereiken

die geïnteresseerd zijn in wetenschap, maar verder niet betrokken zijn bij

asl. Voor hen is er een individueel abonnement (€ 35), bibliotheken en

instellingen kunnen zich abonneren voor € 45. 

Informatie over Karakter: www.tijdschriftkarakter.be

VERSCHIJNT VIERMAAL PER JAAR MET IN ELK NUMMER ACHT STATE-OF-THE-ART-ESSAYS OVER 

DE MEEST UITEENLOPENDE ONDERWERPEN EN DISCIPLINES. HET WIL IEDEREEN DIE BETROKKEN 

IS BIJ WETENSCHAP INFORMEREN OVER NATIONALE EN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN.
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Dyscalculie

Het digitale beheer van wetenschappelijke data

De verborgen schatten van de commerciële archeologie

Karakter. Tijdschrift van wetenschap––– ––Karakter. Tijdschrift van wetenschap
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Rechtvaardigheid als participatie

‘In een steeds verder globaliserende wereld worden we dagelijks gecon-

fronteerd met armoede en ongelijkheid: beelden van mensen die (over)-

lijden omwille van voedseltekort of ziekte zijn elke dag te zien op de tele-

visie en het internet. In schril contrast daarmee beschikt een klein aantal

rijken over een meerderheid aan kapitaal en goederen. Als reactie op die

ongelijkheid en armoede ontwikkelde zich in de jaren 1960–70 de ontwik-

kelingssamenwerking. Ook werd zowel binnen de moraalfilosofie als bin-

nen het katholieke sociale denken de vraag gesteld naar wat de verplich-

tingen van de ‘rijkere’ landen zijn tegenover hun minder fortuinlijke

zuiderburen. De begrippen ‘liefdadigheid’ en ‘rechtvaardigheid’ staan

hierbij centraal. Mogen we helpen (maar het is niet fout als we het niet

doen) of moeten we helpen? Binnen de twee disciplines zijn er vele menin-

gen over wat ‘mondiale rechtvaardigheid’ precies inhoudt. In mijn proef-

schrift heb ik geprobeerd om die met elkaar in dialoog te brengen. De visie

waar ik voor pleit definieert rechtvaardigheid als participatie: mensen de

kans geven om zich te ontwikkelen zodat ze een bijdrage kunnen leveren

aan de samenleving.’

Betrokkenheid op het lijden van anderen

De jury loofde het proefschrift ook voor het innovatieve pleidooi voor een

‘betrokkenheidsethiek’. ‘Dit is mijn interpretatie van de feministische,

filosofische care-ethiek. Vaak wordt de vraag rond mondiale verplichtin-

gen binnen de moraalfilosofie herleid tot de vraag of er sprake is van

rechtvaardigheid of niet, en waarom (niet). De care-ethiek wijst erop dat

ook care een belangrijk moreel concept is. Care betekent letterlijk zorg

en wordt vaak geïnterpreteerd als zorgrelaties tussen twee personen

(moeder-kind, hulpverlener-patiënt, man-vrouw). In de context van deze

discussie vond ik die vertaling echter niet opportuun. Het gaat hier over

‘verre’ armen, mensen waar we niet op een directe manier mee in contact

komen. Ik heb care hier vertaald als ‘betrokkenheid’ op het lijden of het

OP 5 JULI ONTVING THEOLOGE ELLEN VAN STICHEL DE VIJFJAARLIJKSE MGR. ARTHUR JANSSEN-PRIJS

VOOR CHRISTELIJKE ETHIEK VOOR HAAR PROEFSCHRIFT UIT LIEFDE VOOR RECHTVAARDIGHEID: 

WIJSGERIGE ETHIEK EN KATHOLIEK SOCIAAL DENKEN OVER WERELDWIJDE VERPLICHTINGEN. HIERIN 

PRESENTEERT ZE EEN ERG HELDERE EN SCHERPE ANALYSE VAN HET DENKEN OVER MONDIALE

RECHTVAARDIGHEID. DE PRIJS BEDRAAGT 2 500 EURO.

onrecht dat mensen ondergaan, een bezorgdheid die mensen motiveert

om er iets aan te doen. Bijvoorbeeld: je wordt geraakt door een televisie-

reportage over armoede in Rwanda en besluit geld te storten aan een

ontwikkelingsorganisatie zoals Artsen zonder Grenzen. Maar er is meer.

Care als betrokkenheid sluit rechtvaardigheid niet uit: rechtvaardigheid

heeft immers tot doel de armen te betrekken in de maatschappij. De

vraag is dan niet zozeer: wat moeten wij (burgers van rijkere landen)

doen, maar wat willen jullie en waar hebben jullie recht op. Hoewel

bepaalde omstandigheden, zoals natuurrampen of hongersnood, vragen

dat we geld storten en snel ter plekke gaan helpen, is het uiteindelijke

doel dat mensen kunnen participeren aan en dus betrokken worden bij

de economie. De slogan van Broederlijk Delen is duidelijk: ‘Omdat het

zuiden plannen heeft.’ We gaan niet hier uitdokteren wat er ginder moet

gebeuren, we gaan ter plekke kijken en ondersteuning bieden om hun

plannen waar te maken.’

Theologie in het dagelijkse leven

‘Ik ben ervan overtuigd dat theologie fundamenteel te maken heeft met

het dagelijkse leven en met maatschappelijke ontwikkelingen. Theologi-

sche ethiek kan een brug slaan tussen academische theologie en prak-

tijk. Momenteel combineer ik een postdoctoraal onderzoeksmandaat

aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen met een functie als

ethica bij Fara, dit is een luister- en informatiepunt rond zwangerschaps-

keuzes. Voor mij is die combinatie ideaal: de dynamiek tussen abstracte

reflectie en concrete praktijk vind ik niet alleen bijzonder uitdagend,

maar ook noodzakelijk.’

De jury bestond uit Lieven Boeve (voorzitter), Johan de Tavernier, Joseph 

Selling, Geert van Calster, Frans Vosman. De volgende uitreiking van de prijs 

is in 2016, en betreft proefschriften verdedigd in 2011 tot en met 2015.

Meer informatie over prijzen: www.kuleuven.be/asl/prijzen.

––

Draagt u jonge wetenschappers een warm hart toe?
Door lid te worden van Academische Stichting Leuven kunt u op een heel concrete manier hun wetenschappelijk onderzoek steunen. 
De bijdrage voor lidmaatschap bedraagt € 30 en geldt voor één jaar. Als blijk van waardering ontvangt u per jaar vier nummers van Karakter.
Surf naar de website www.kuleuven.be/asl. U kunt er rechtstreeks intekenen. Wilt u nog meer doen? Dat kan in de vorm van een gift 
aan Academische Stichting Leuven. Voor giften vanaf € 40 ontvangt u een attest van fiscale vrijstelling. 

––– ––Prijzen
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Lotte Berghman is op dit moment als vrijwillig medewerker verbonden

aan de Onderzoeksgroep Operations Research and Business Statistics van

de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Met een onderzoeks-

toelage van asl verbleef ze gedurende vier maanden in het laas te 

Toulouse.

Samenwerken

‘Het doel van mijn verblijf in Toulouse was onder meer om een samenwer-

king op te zetten tussen de KU Leuven en het laas (Laboratory of Analy-

sis and Architecture of Systems). De inzet is om nieuwe methoden te ont-

wikkelen om het laden en lossen van vrachtwagens te vergemakkelijken

en op die manier de opslagkosten van trailers te beperken. Dit alles kader-

de binnen mijn doctoraatsonderzoek. Als consultant bij ortec – waar ik

een tijdje gewerkt heb – werd ik geconfronteerd met heel wat praktische

problemen bij klanten maar had ik nooit de tijd om die grondig te bestu-

deren. Op een bepaald moment heb ik beslist om die toch meer in detail

te onderzoeken en ben ik aan een doctoraat begonnen.’

Crossdocking

‘Mijn onderzoek gaat over het plannen van het laden en lossen van

vrachtwagens aan een groot magazijn met een heleboel docks. Voor elke

ASL BIEDT DOCTORALE EN POSTDOCTORALE ONDERZOEKERS DE KANS OM EEN CONGRES- OF ONDER-

ZOEKSTOELAGE AAN TE VRAGEN. HIERMEE WIL DE STICHTING DE ACTIEVE DEELNAME AAN CONGRES-

SEN AANMOEDIGEN EN BUITENLANDSE ONDERZOEKSVERBLIJVEN MOGELIJK MAKEN. IN DE KIJKER:

LOTTE BERGHMAN. 

––– ––Reisbeurzen

vrachtwagen wordt er immers bepaald waar en wanneer hij geladen of

gelost wordt om uiteindelijk een zo goed mogelijk resultaat te krijgen.

Dit wil zeggen dat alles op tijd klaar is, liefst met nog een kleine marge

voor onverwachte omstandigheden. Een vervolgtraject is ‘crossdocking’:

goederen die worden uitgeladen worden niet in het magazijn opgeslagen

voor ze opnieuw in een andere vrachtwagen worden ingeladen, want de

doorlooptijden zijn erg kort. Idealiter worden goederen van de ene

vrachtwagen meteen in een andere geladen. Het concept ‘crossdocking’

is erg actueel en krijgt in de recente literatuur veel aandacht.’ 

Een andere kijk

‘Tijdens mijn verblijf in Toulouse heb ik intensief kunnen samenwerken

met Pierre Lopez en Cyril Briand, twee onderzoekers van de mogisa-

groep van het laas-cnrs. Het was bijzonder leerrijk om in een andere

omgeving te functioneren, met een andere manier van werken en een

andere kijk op de dingen. We hebben ons werk gepresenteerd op de Pro-

ject Management and Scheduling Conference in Leuven en op de roadef-

conferentie. Intussen heb ik mijn thesis verdedigd en ben ik aan het sol-

liciteren in Toulouse, in de hoop daar te kunnen gaan werken.’ 

Meer informatie en aanvraagformulieren: www.kuleuven.be/asl/

Lezingen 15 november 2012 om 12 u.
Metaforum: Raf Dekeyser over open data
Naar aanleiding van zijn bijdrage aan Karakter 39 spreekt Raf Dekeyser over open data en de rol van de bibliotheek.
Hollands College, Refter, Damiaanplein 9, 3000 Leuven.

IdeaLabs 1 november 2012
indiendatum Wat: aanvraagformulier met omschrijving van een interdisciplinair en vernieuwend project

Prijzen 15 januari 2013
indiendata asl-Prijs voor Wetenschap en Technologie

Wat: proefschriften verdedigd in 2010, 2011 en 2012

31 januari 2013
Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen 
Wat: proefschriften verdedigd in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012.

Kalender
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