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Op 3 februari 2017 overleed in het U.Z. Leuven Lionel DE MULDER (°Gent
1922), echtgenoot van Lieve Vermeulen. Hij werd 94 jaar.
Lionel was o.m. adjunct-directeur-generaal van de groep Royale Belge,
afgevaardigd bestuurder en bestuurder van diverse vennootschappen,
docent aan de K.U. Leuven en Vlekho.
In Tervuren was hij lid van verscheidene verenigingen en tevens
ondervoorzitter van de ‘School van Tervuren.’ Jarenlang was hij ook een
van de drijvende krachten bij de organisatie van de kunstveiling ten
voordele van De Eglantier.
Wie Lionel heeft gekend zal hem niet vlug vergeten. Zijn vinnige geest, zijn
scherpe kijk op wat ons omringt, zijn zeer persoonlijke humor maar ook
zijn bereidwilligheid tot steunen en helpen waar hij kon. Het maakte van
hem een bijzonder charmant en graag gezien man. Kwetsend was hij nooit
maar een grap kon je van hem op tijd en stond verwachten.
Lionel en Lieve waren tot enkele jaren geleden lid van de Jan van
Boendalekring. Voordien was hun aanwezigheid op onze en andere
bijeenkomsten al minder frequent. Hogere leeftijd en
gezondheidsproblemen eisten hun tol. Lionel moest inleveren op zijn
spreekwoordelijke beweeglijkheid. Voor zijn hobby’s tuinieren, tennis en
golf was nu geen plaats meer. Hij werd stiller, en het werd stil rondom
hem.
We wensen Lieve, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
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Oorsprong, verleden en toekomst van onze
huisdieren

Bron: nl.freepik.com

Dit is het onderwerp van de causerie die

Eddy DECUYPERE

--oOo--

Op 7 april nodigen we u uit om te komen luisteren naar Anne
DOOMS en het onderwerp dat ze belicht: Een beeld zegt meer dan
duizend woorden.
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houdt voor de leden van de Jan van Boendalekring op

vrijdag 3 maart
We nodigen u van harte uit naar hem te komen luisteren en verwachten u in
de Gemeentezaal van Duisburg, Rootstraat 9, 3080 Duisburg-Tervuren vanaf
20.15 uur. We starten zoals altijd om 20.30 uur.

Wanneer we het hebben over de oorsprong van onze huisdieren,
komen we automatisch bij de term “domesticatie” uit.
Domesticatie is een van de meest omvangrijke, oudste en wellicht
ook een van de meest fascinerende biologische “experimenten” van
de mensheid.
Toch mag het ook niet als een experiment in de strikt
maatschappelijke betekenis van het woord beschouwd worden. Net
als de evolutie in het algemeen is domesticatie een proces waarvan
het resultaat ons ten volle bekend is, maar waarvan de oorsprong en
wording ons nog gedeeltelijk ontgaan.
Daarom eerst een toelichting rond de mechanismen van domesticatie
als biologisch fenomeen.
Uitgaande van de actuele situatie - die er een is van grote
diversificatie in onze houding jegens dieren - en van onze
veranderende houding in de relatie mens-dier, zou men kunnen
denken dat er tussen de domesticatie in een ver verleden en het
einde van de 19de eeuw weinig veranderd is in de mens-dierrelatie.
Dit lijkt alleen maar zo, want de manier waarop dieren nu worden
ingedeeld (wat de menselijke houding tegenover dieren betreft) staat
soms heel erg dicht bij de wijze waarop men in de middeleeuwen
dieren indeelde (eveneens op basis van een mens-dierrelatie) en
leert ons heel wat over die relatie.
Vandaar dat we hier ook de relatie tussen mens en dier in het
middeleeuwse Europa wat schetsen en tevens ingaan op die
veranderende houding in de mens-dierrelatie tot op heden.
Ten slotte lichten we kort nog enkele aspecten toe in de discussie
waar we met onze nutsdieren naartoe willen in de toekomst:
• Wat is hun toekomst?
• Wat zijn de mogelijkheden van de kennis van het genoom?
• Gaan we naar een “in vitro” vleesproductie? Of loopt het
allemaal nog zo’n vaart niet?

Eddy DECUYPERE (°1947, Brugge) studeerde aan de K.U. Leuven af als
bioloog in 1969, in 1972 als bio-ingenieur. In 1979-1980 promoveerde hij
aan de Rutgers University (New Jersey, U.S.A.) en aan de Arizona State
University (U.S.A.) met een post-doctoraat in landbouwwetenschappen
over epigenetica bij de kip.
Tussen 1974 tot 1977 was hij actief in Rwanda.
Van 1979 tot 1988 was hij eerst als research fellow verbonden aan het
Belgisch Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO),
daarna als directeur.
Vanaf 1988 was hij gewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven en tot 2012
diensthoofd van het Laboratorium voor Fysiologie der Huisdieren.
In de periode van 1996 tot 2004 was hij tevens gastdocent aan de
universiteit van Wageningen (NL), aan de Wageningen Business School
voor postuniversitair onderwijs en gastprofessor aan de University of
São Paulo (Brazilië).
Zijn onderzoek richtte zich op de studie van de huisdieren in het
algemeen en op de kip in het bijzonder. Het betrof alle aspecten:
fysiologie, ontwikkeling, voeding, …
Van hem verschenen talloze artikels en essays en hij was medeauteur in
internationaal gerenommeerde wetenschappelijke publicaties.
Voor zijn diepgaand onderzoek kreeg hij de T. Newman Memorial Award
en de Gordon Memorial Award, en werd hij Doctor Honoris Causa van de
University of Veterinary Medicine Budapest en Fellow of the Japanese
Society for the Promotion of Science (JSPS fellow). Hij bekleedde tevens
de Francqui-Leerstoel en kreeg de Farner Medal for Avian Endocrinology.
Em. prof. E. Decuypere werd als eerste Belg opgenomen in de
International Poultry Hall of Fame van de World’s Poultry Science
Association (WPSA). Het gaat om de hoogste onderscheiding in het
domein van het pluimvee-onderzoek. (Campuskrant K.U. Leuven van
1 februari 2017)

