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Mijnheer de Rector Magnificus,
Dames en Heren,

Graag zou ik u de volgende 45 minuten willen meenemen op
ontdekkingstocht naar het wetenschapsdomein dat mij elke dag fascineert.
Dit is het domein van de katalyse en meer in het bijzonder de studie naar de
werking en het leven van een katalysatormateriaal. Vandaar de titel van
deze intreerede "Een katalysator in actie". Daarnaast wil ik ingaan op de
aan de gangzijnde europeanisering in de academische wereld en zal ik een
vergelijking maken tussen Nederland en Belgie wat betreft weten-
schappelijk onderzoek en onderwijs.

Katalyse en wielrennerij

Maar vooraleer ik hierop inga staan we eerst even stil bij het begrip
katalyse. Wat is nu precies katalyse? Ongetwijfeld hebben velen de
begrippen katalysator en katalyseren al gebruikt in gesprekken en
discussies. Het begrip katalyse komt van het Griekse xata, dat omlaag

Figuur 1. Berzelius en de omzetting van wijn in wijnazijn.
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betekent en dat losmaken betekent [1]. Samengevoegd betekent
katalyse de barriere verlagen en daarmee iets losmaken. Katalyse in de
chemische zin van het woord is niets anders dan de versnelling van een
reactie door een stof die zelf niet in de reactie verbruikt wordt [21. Dit
begrip werd voor het eerst in 1835 gebruikt door de Zweedse chemicus Ions
Jacob Berzelius (Figuur 1). Deze wetenschapper beschreef de omzetting van
ethanol in wijn naar azijnzuur, ook wel wijnazijn genoemd [1]. De
omzetting naar wijnazijn wordt versneld in aanwezigheid van fijnverdeelde
platinadeeltjes. Berzelius concludeerde dat de platinadeeltjes een
katalytisch vermogen bezitterf, die zorgen voor het opwekken van een
reactie die normaal gezien moeilijk opgaat.

Men begrijpt nu wel dat de chemische reactie, met name de omzetting
van ethanol naar azijnzuur, sneller verloopt in aanwezigheid van een
katalysator maar wat heeft dit to maken met een energiebarriere en met de
verlaging van deze energiebarriere door een katalytisch materiaal? Om dit
beter to begrijpen grijpen we terug naar de afgelopen Tour de France. In
Figuur 2 zijn twee ritten schematisch weergegeven in lijn. De eerste is de rit
van Calais naar Antwerpen. Een vrijwel vlakke rit van 218 km, die gewonnen
werd door de Belg Marc Wauters. Wauters deed er 4 u 35' 47" over en dat
is goed voor een gemiddelde snelheid van ongeveer 47 km per uur.
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Figuur 2. Schematische voorstelling van twee ritten in de Tour de France 2001:
(a) de rit van Calais naar Antwerpen en (b) de rit van Aix-les-Bains naar 1'Alpe
d'Huez .

Waarschijnlijk een van de belangrijkste ritten van deze Tour was de rit van
Aix-les-Bains naar I'Alpe d'Huez. Een moeilijke rit van 208 km lang met drie
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Reactiecoordinaat

Figuur 3. Katalyse en wielrennerij: snelheid van een chemische reactie en de
overeenkomstige energiebarriere.

cols buiten categorie. Deze rit werd gewonnen door de latere winnaar van
de Tour de France 2001, Lance Armstrong. Armstrong fietste deze Alpenrit
met een gemiddelde snelheid van ongeveer 32 km per uur.

Men vraagt zich nu waarschijnlijk of wat wielrennerij met chemie en
katalyse to maken heeft? Een chemische reactie verloopt ook zoals een
Alpenrit en de moleculen moeten, zoals de renners, over bergen en dalen
vooraleer ze de finish bereiken d.w.z. vooraleer ze zijn omgezet in een
ander molecule. Dit is geillustreerd in Figuur 3. Meer specifiek betekent dit
dat er een reeks van barrieres overwonnen moet worden vooraleer ethanol
moleculen omgezet zijn in azijnzuur moleculen. Deze omzetting vereist ook
heel wat energie en deze energie wordt de activeringsenergie van de

Azijnzuur

Reactiecoordinaat .

Figuur 4. Katalyse en wielrennerij: verlaging van de energiebarriere door een
katalysator.
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reactie genoemd. Een katalysator gaat nu de omzetting van ethanol in
azijnzuur doen verlopen via een ander reactiepad (Figuur 4). Naar analogie
met- de Tour de France betekent dit dat een goede katalysator van een
Alpenrit vrijwel een vlakke etappe zal maken. Het resultaat hiervan-blijkt
direct uit het grote verschil in gemiddel.de snelheid tussen Lance Armstrong
en Marc Wauters, namelijk 32 versus 47 km per uur. Een vlakke rit gaat
immers-veel -sneller dan een Alpenrit. Zo is het ook met de snelheid van een
chemische reactie: de reactiesnelheid in aanwezigheid van een katalysator is
veel hoger dan deze in afwezigh.eid van een katalytisch mate-riaal.

We kunnen dus samenvattend zeggen dat een, katalysator een stof is
die aan een reactiemengsel kan toegevoegd worden om een reactie sneller
to doen verlopen. De katalysator doet dit door het verlagen van de
activeringsbarriere [2]. Dit is mogelijk door het kiezen van een andere
reactieweg die minder energie vereist. Een katalysator leidt dus tot een
hogere chemische activite.it, vandaarook het-begrip katalytische activiteit.

H

-CC -C - H + H-H

H H H

H-C-C C-
H H H

I I I

H H H

+ 4 H2

1/2 C6H6 + 612 H2

Figuur 5. Selectiviteit van een cheinische reactie: de omzetting van propaan naar
propeen en waterstofgas (reactie 1) en bij-horende .nevenreacties (reacties 2-4).

Een ander gunstig Affect van een katalysator is zijn invloed op de
selectiviteit van een reactie. Om het begrip selectiviteit uit to leggen
bekijken we een wat belangrijkere industriele chemische reactie, namelijk
de omzetting van alkanen naar alkenen (Figuur 5) [3]. Alkanen, zoals
propaan, zijn moleculen met enkelvoudige koolstof-waterstof en koolstof-
koolstof bindingen, terwijl een alkeen een dubbele koolstof-koolstof
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binding bezit. Alkenen zijn erg gewenst in de chemische industrie (bv. voor
de productie van heel wat kunststoffen zoals polypropyleen) maar deze
reactie (reactie 1) is niet eenvoudig en gaat vaak gepaard met tal van
nevenreacties. De omzetting kan immers aanleiding geven tot o.a. de
vorming van koolstofdioxide en water, van kool en waterstofgas of van
benzeen en waterstof. Dit zijn de reacties 2 tot en met 4. Een katalysator
kan er nu voor zorgen dat deze nevenreacties weinig of niet plaatsvinden.
Dit leidt dus tot een verhoogde productie van de alkenen en de alkanen
zullen dus efficienter gebruikt worden. Katalysatoren spelen dus ook een
belangrijke rol bij het economisch gebruik van onze grondstoffen op aarde.

Belang van katalyse voor de samenieving

Dit brengt ons bij het belang van katalyse voor de samenleving. Figuur
6 toont een reeks van chemische reactoren voor de industriele productie van

propeen. Dit propeen kan achteraf gebruikt worden om kunststoffen zoals
polypropyleen to maken. Chemische reactoren zijn meestal grote vaten
waarin moleculen in kontact gebracht worden met een bed van
katalysatormateriaal. Katalysatoren zijn onmisbaar in de chemische
industrie en men kan algemeen stellen dat vrijwel geen enkele chemische

Figuur 6. Een van de 12 Houdry dehydrogenatiefabrieken in de wereld voor de
productie van alkenen, zoals propeen, isobuteen en buteen.
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reactie in de industrie gebeurt zorider tussenkomst van een katalysator [4].
Men mag verder niet vergeten dat de chemische industrie ook een

belangrijke werkgever is in de geindustrialiseerde wereld. Tabel 1 geeft een
overzicht van het belang van de Belgische en Nederlandse chemische
industrie in 2000 [5].

Tabel 1. Ecomisch belang van de chemische' industrie in Nederland en Belgie It

Situatie in 2000 Nederlandse cheniische.industrie Belgische chemische industrie

Totale verkoop 37 miljard Euro 41 miljard Euro

Aantal werknemers 79100 100200

Industriele sector 2de 2de

Hieruit blijkt dat zowel in Nederland als in Belgie de chemische
industrie de tweede industriele sector is. In Nederland is de' voedings-
middelenindustrie nummer een, terwijl de metaalverwerkende nijverheid
het belangrijkst is in Belgie. Katalysatoren worden gebruikt voor de
aanmaak van producten die tussen 20 en 30% van het BNP van een
geindustrialiseerd land uitmaken. Dit is niet weinig en de chemische
industrie is in Nederland en Belgie dan ook goed voor samen meer clan
180000 arbeidsplaatsen. Directe tewerkstelling welteverstaan!

Het valt op to merken dat scheikunde overal terug to vinden is in onze
moderne samenleving. De vezels waaruit onze kleren gemaakt zijn, de
kunststoffen om speelgoed mee to maken, de brandstof waarmee onze
auto's zich kunnen voortbewegen, enzovoort. Dit wordt allemaal mogelijk
gemaakt met behulp van chemische readies. Bovendien speelt chemie een
cruciale rol in het oplossen van milieuproblemen die we veelal zelf
veroorzaakt hebben. Het meest sprekende voorbeeld is de autokatalysator
die onverbrande brandstof, koolstof monoxide en stikstofoxiden afbreekt.

Verscheidenheid aan katalysatormaterialen

Er zijn heel wat verschillende katalysatorvormen beschikbaar. Men
maakt grafweg een onderscheid tussen homogene katalyse, biokatalyse en
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heterogene katalyse (Figuur 7) [2]. Biokatalysatoren zijn algemeen gekend
aangezien ze de katalysatoren zijn die de natuur zelf heeft gemaakt, de
enzymen. Ze worden gekarakteriseerd door hun complexiteit en ook
schoonheid. Omdat enzymen veelal de omstandigheden waaronder in-
dustrieel chemische reacties uitgevoerd worden niet kunnen weerstaan
gebruiken katalytici meestal synthetische katalysatoren om reacties to
sturen en to versnellen. Dit zijn de zogenaamde homogene en heterogene
katalysatoren.

Mijn lezing zal zich evenwel beperken tot een discussie over
heterogene katalysatoren. Heterogene katalysatoren zijn vaste materialen
die kunnen voorkomen in verschillende vormen en afmetingen (Figuur 8).

7

a Figuur 7. b
Verschillende katalysatormaterialen:

c

De katalysatordeeltjes zijn meestal een tot enkele millimeters of centimeters
groot en kunnen rechtstreeks gebruikt worden in een chemische reactor
omdat ze een gunstig stromingpatroon induceren. Katalysatordeeltjes met
kleinere afmetingen of met andere vormen zullen daarentegen aanleiding
geven tot een hoge drukval of zelfs verstoppingen in de -reactor. Dit is
natuurlijk een ongewenste situatie.

De katalysatordeeltjes zelf zijn opgebouwd uit een actieve fase,
weergegeven in Figuur 9a door de bolletjes, die uitgespreid is op een
dragermateriaal met een groot oppervlak. Het grote oppervlak zorgt voor
een goede spreiding van de katalytisch actieve plaatsen. De heterogene
katalysator bestaat dus uit deeltjes die opgebouwd zijn uit kleinere deeltjes
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Figuur 8.Verschillende vorinen en afinetingen van heterogene katalysatoren.

van een thermisch stabiel dragermateriaal waarop minuskuul kleine
partikels van bv. een attief metaal of metaaloxide zijn aangebracht. Deze
metaal of metaaloxide deeltjes bezitten nanometerafmetingen, d.w.z.
afmetingen van 1 miljardste van een meter of kleiner. Dit is geillustreerd
door de electronenmicroscoopfoto van een Pt-gedragen alumina
katalysator in Figuur 9b. De zwarte vlekken zijn de actieve katalysatorbollen
die uitgespreid zijn over het oppervlak van een poreus aluminium oxide, dat
een grijze kleur heeft in de foto.

1nm
f

Actieve
deeltje

Dfag? a

Figuur 9. (a) Opbouw van een katalysatordeeltje en (b) Electronen-
inicroscoopfoto van een Pt-gedragen alumina katalysator.

11

q



Leven van een katalysator

Het levensverloop van een heterogene katalysator is schematisch
getoond in Figuur 10 [6]. De eerste stap is de bereidingsstap waarbij het
actieve metaal of metaaloxide, voorgesteld door de gearceerde bollen in
Figuur 10, wordt aangebracht op een dragermateriaal, bijvoorbeeld een
poreus aluminium oxide. Daarna volgt een verhitting bij hoge temperatuur
in een zuurstofrijke omgeving. Dit noemen we de calcinatiestap. Hierbij
grijpen er welbepaalde reacties plaats die ervoor zorgen dat het metaal of
metaaloxide zi,ch hecht aan het drageroppervlak. De volgende stap is de
activatie, waarbij de valentie- of oxidatietoestand van bijvoorbeeld het
metaaloxide verandert. De bollen in Figuur 10 zijn nu zwart geworden. Het
verkregen materiaal is klaar voor katalytische actie en het toevoegen van
een uitgangsstof leidt tot de vorming van het al dan niet gewenste
reactieproduct.

I eactierodukt
Uir rigsstot

Drager . adrager - Drager

Figuur 10. Levensverloop van een heterogene katalysator.

R.I.P.

Deactivering

Om terug to keren naar de omzetting van ethanol naar wijnazijn. De
platinadeeltjes uitgespreid op een poreuze aluminadrager die je toevoegt
zijn klaar voor de omzetting van wijn naar wijnazijn. Deze omzetting zal
doorgaan tot de katalysator deactiveert. Deactivering kan men vergelijken
met het sterfproces van een katalysator. Reanimatie of re-activatie is hier
eventueel nog mogelijk maar is erg afhankelijk van het gebruikte katalysa-
torsysteem. Vaak is de deactivering van een katalysator onomkeerbaar. De
chemische reactor moet dan leeggehaald worden en een nieuwe voorraad
katalysatormateriaal moet aangevoerd worden.

Bereiding Activering r Katalyse
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Er is heel weinig bekend over hoe een katalysatormateriaal precies
werkt. Een mogelijkheid is om de katalysator to bestuderen na zijn
bereiding, calcinatie en activatie of na verwijdering uit de chemische
reactor. Alhoewel op zich interessant, is een studie van de prenatale
toestand of post-mortem toestand van een katalysator weinig relevant. Het
zegt immers niets over hoe een katalysator zich gedraagt in actie. Als we de
vergelijking maken met de wielrennerij betekent dit dat we niet echt
geinteresseerd zijn in de hoogtestages en voorbereidingen van een
wielrenner in de Tour de France, noch in zijn - vaak verwarde - uitleg na
aankomst in een vermoeiende bergrit. We willen gewoon zien hoe onze
favoriete renner in de bergrit rijdt en hoe hij presteert. Dat is ook wat we
willen weten over de katalysator. We willen zien hoe de katalysator
interageert met de moleculen die hij kan omzetten en hoe het
katalysatormateriaal verandert tijdens katalyse.

Relevante onderzoeksvragen

Dit brengt ons tot de relevante onderzoeksvragen in dit
wetenschapsdomein. Vooreerst willen we inzicht hebben in het
reactiemechanisme van een katalytisch proces. We willen weten wat het
actieve deeltje is in een katalysator en hoe dit actieve deeltje in staat is om
een bepaald molecule to activeren en een ander molecule niet. Wat zijn de
elementaire stappen in dit katalytisch proces? Wat zijn de voorwaarden om
meer actieve deeltjes op een katalysatoroppervlak aan to maken?

Daarnaast willen we het deactiveringsproces van een katalysator-
materiaal beter begrijpen. We willen- weten hoe een- katalysatormateriaal
inactief wordt en - nog veel belangrijker - hoe we dit deactiveringsproces
kunnen afremmen. Anders geformuleerd willen we weten hoe we het
actieve deeltje actief kunnen houden. Kennis over het werkings- en
deactiveringsmechanisme. van een katalysator moet ons inzichten
bijbrengen in het katalysatormateriaal opdat we een verbeterde of nieuwe
katalysator kunnen bedenken en maken.
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Spectroscopie en een fotocamera

Om een renner tijdens een bergrit to volgen kunnen we gebruik
maken van een videocamera of fototoestel. Dit kan ons heel wat informatie
opleveren over hoe goed of slecht een bepaalde renner het doet. De
videobeelden kunnen geanalyseerd worden en laten de ploegleider
eventueel toe om een andere wedstrijdtaktiek to bedenken.

Het gebruik van een videocamera of fototoestel voor de
karakterisering van katalysatoren is evenwel erg beperkt. Daarom hebben
wetenschappers krachtigere camera's gebouwd, die we spectrometers
noemen. Figuur 11 toont twee experimentele opstellingen die het mogelijk
maken om katalysatoren to bestuderen terwijl ze in actie zijn, d.w.z. terwijl
ze een uitgangsstof aan het omzetten zijn naar het al clan niet gewenste
reactieproduct. Dergelijke vaak ingewikkelde toestellen maken het dus
mogelijk om spectroscopische 'foto's' of spectra van een katalysator in actie
to maken. Hun interpretatie leert iets over wat er gebeurt in de chemische
reactor.

Figuur 11. Experimentele opstellingen voor het bestuderen van katalysatoren in
actie.

Het voorliggende onderzoeksdomein is dit van de in situ spectroscopie
van heterogene katalysatoren. Het woord in situ' komt van het Latijn en
betekent 'op de plaats zelf'. Spectroscopie is een tak van de analytische
scheikunde waarbij men bijvoorbeeld lichtstralen laat interageren met
materie, in ons geval een katalysatormateriaal [7]. We gaan dus proberen
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om een katalysator in actie to bestuderen met behulp van spectroscopische
technieken. Dit domein is de laatste jaren erg belangrijk geworden en
Figuur 12 geeft een overzicht over het aantal publicaties in internationale
wetenschappelijke tijdschriften dat, over dit onderwerp verschenen is [8].
Het is duidelijk dat het aantal publicaties de afgelopen 10 jaar sterk
toegenomen is en voor dit jaar verwacht hien minstens 200 publicaties in dit
domein.

Jaar

Figuur 12. Overzicht van het aantal publicaties in internationale tijdschriften
die over in situ spectroscopie van heterogene katalysatoren verschenen zijn.

Spectroscopie van een katalysator in actie is verre van eenvoudig [8].
Een heterogene katalysator is immers een ingewikkelde stof en onder
reactieomstandigheden kunnen verschillende katalytisch actieve deeltjes en
reactie-intermediairen tegelijkertijd voorkomen op het oppervlak van een
dragermateriaal (Figuur 13a). Deze actieve plaatsen zijn weergegeven door
de zwarte bollen. Er is ook nog een derde soort van oppervlaktedeeltjes
aanwezig in een actieve katalysator, die de spectroscopische karakterisering
van het materiaal sterk kunnen bemoeilijken. Het zijn de zogenaamde
spectator of toeschouwer deeltjes, die weergegeven zijn door de witte
bollen in Figuur 13a.

Om dit beter to begrijpen kunnen we de analogie maken met de
wielrennerij. Figuur 13b toont een aantal wielrenners aan het einde van een
rit. We zien ook toeschouwers staan Tangs het parcours die de wielrenners
komen aanmoedigen. De toeschouwers hebben weinig of geen invloed
gehad op het wedstrijdgebeuren en nemen er ook niet actief aan deel. De
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a Reactiepraclu t

Reactor

R: Reactie-intermediair
T: Toeschouwer deeltje

A: Actief deeltje

Drager

b

Figuur 13. (a) Aanwezigheid van verschillende deeltjes op een
katalysatoroppervlak: katalytisch actieve deeltjes, reactie-intermediairen en
toeschouwer deeltjes; (b) Analogie met de wielrennerij.

relevantie van de foto beperkt zich dus tot de wielrenner en daar zijn we
dan ook enkel maar in geinteresseerd.

Eenzelfde situatie geldt voor de spectroscopische 'foto's' die we van
een actieve katalysator maken. Op de spectroscopische 'foto's' die we
opnemen staan vaak zowel de actieve deeltjes als de toeschouwerdeeltjes
en we moeten bepalen welke van de twee echt actief zijn. Een mogelijkheid
om dit op to lossen is door het uitvoeren van transiente metingen waarbij
we bijvoorbeeld een plotselinge verhoging doorvoeren van een
uitgangsstof en zien wat het effect hiervan is op het aantal actieve deeltjes
en/of reactie-intermediairen zichtbaar zijn in de spectroscopische 'foto's'.

Wetenschappel.ijke uitdagingen

Dit brengt ons tot de belangrijke wetenschappelijke uitdagingen die
we als onderzoeksgroep in dit domein willen aanpakken (Figuur 14). We
kunnen deze uitdagingen ruwweg onderverdelen in drie groepen. Een
eerste belangrijke uitdaging is het ontwikkelen van goede spectroscopische
reactiecellen waarmee het mogelijk is om onder realistische reactiecondities
een katalysator in actie to bestuderen. Anders gezegd, we willen zeer goede
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Figuur 14.Wetenschappelijke uitdagingen in dit onderzoeksdomein: beter meten,
speller meten en plaatsgevoelig meten.

spectroscopische gegevens bekomen van een katalysator die echt aan het
werk is. Dit vereist reactiecellen die in situ spectroscopische metingen
toelaten bij hoge temperatuur en hoge druk. Figuur 15 toont een in situ cel
om een katalytisch proces in de vloeistoffase to bestuderen bij temperaturen
tot 200°C en drukken tot 10-15 bar en waarbij we gebruik maken van
ultraviolet en zichtbaar licht om spectra van een katalysatormateriaal op to
nemen [9].

Ultraviolet
on zichtbaar
licht

Figuur 15. Schernatische voorstelling van een in situ diffuse reflectie cel om een
katalytisch proces in de vloeistoffase to bestuderen met ultraviolet-zichtbaar licht
bij temperaturen tot 200°C en drukken tot 10-15 bar.

Een tweede onderzoekslijn bestaat erin om de spectroscopische
camera's zo to bouwen dat ze elke belangrijke gebeurtenis tijdens een
katalytisch proces kunnen meten. Reactie-intermediairen zijn vaak
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kortlevend en tijdsopgeloste in situ spectroscopie vereist belangrijke
ontwikkelingen in detectie- en opnametechnieken. Figuur 16 toont een
reactor gevuld met katalysatormateriaal dat chemische reacties in de
gasfase kan versnellen. De vorming van reactieproducten wordt hierbij
gevolgd met behulp van een massaspectrometer. Rond deze reactor kunnen
we nu een aantal in situ spectroscopische technieken bouwen dat het
mogelijk moet maken om op een tijdschaal van milliseconden goede
spectroscopische foto's van de werkende katalysator op to nemen. Deze nog
to bouwen experimentele opstelling, getoond in Figuur 17, is uitgerust met
optische vezeltechnologie en snelle detectoren die toelaten om
tegelijkertijd in situ elektronische, Raman en XAFS tijdsopgeloste spectra
van een werkende katalysator op to nemen [10j. Deze opzet laat eveneens
toe om transiente metingen uit to voeren.

Synchrotronstraling
Gasinlaat

UWIS/
Laser bran

Figuur 16. In situ opstelling voor het meten van tijdsopgeloste elektronische,
Raman en XAFS spectroscopie van een katalysator in actie.

Tot slot willen we inzoemen op welbepaalde plaatsen in een werkende
katalysator door bepaalde stuKken ervan uit to lichten en spectroscopisch
meer in detail to bekijken. Dit vraagt een grotere plaatsresolutie en een
combinatie van microscopie en spectroscopie. Figuur 17 illustreert dit door
het tonen van een foto van een Fe-houdende katalysator . De foto bestaat
uit meer clan 4000 pixels of vlakjes waarbij elke pixel een afmeting heeft van
0,39 vierkante nm. Dit zijn vrijwel de afmetingen van een atoom. Van elke
pixel kunnen we nu spectroscopische informatie bekomen en dus ook de

18
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Figuur 17.TEM-EELS opnaine van een Fe-ZSM-5 zeoliet (ineer specifiek is de
Fe/O verhouding weergegeven). De witte vlek duidt op de aanwezigheid van
Fe2O3 aan het buitenoppervlak van het zeolietmateriaal.

samenstelling van de katalysator achterhalen. De witte vlek bovenaan in de
foto is bijvoorbeeld ijzeroxide op het buitenoppervlak van een
zeolietmateriaal. Het ligt in onze ambitie om in samenwerking met mijn
collega Krijn de Jong, een combinatie to maken van driedimensionele
microscopie en spectroscopie. Daarnaast denken we ook aan het gebruik
van scanning near field optical microscopy, kortweg SNOM [11].

Om deze ontwikkelingen to realiseren moet wel voldaan zijn aan een
aantal randvoorwaarden. Enerzijds zal het gebruik van tijdsopgeloste
spectroscopie en de combinatie van complementaire technieken leiden tot
een grote hoeveelheid spectroscopische gegevens. Het is onmogelijk om die
berg aan gegevens spectrum na spectrum to analyseren. Er is dus hood aan
technieken om grote hoeveelheden data op een accurate en snelle manier
to analyseren [12]. Een volgend belangrijk aspect is het geven van een
rigoreuze interpretatie van de verkregen in situ spectroscopische gegevens.
De verschillende deeltjes aanwezig in een werkende katalysator zijn vaak
onbekend en vergelijking met bestaande deeltjes is daardoor onmogelijk.
Theoretische berekeningen van spectroscopische gegevens bieden hier een
uitkomst [13]. Het vereist de ontwikkeling van relevante computermodellen
van de werkende katalysator en het gebruik van geavanceerde
quantumchemische pakketten. Deze onderzoekslijn zal gerealiseerd worden
door samenwerking met verschillende quantumchemische groepen binnen
en buiten de Faculteit Scheikunde.
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Tot slot wil ik nog aangeven dat twee andere onderwerpen mij ook
erg boeien. Een eerste onderwerp is het uitvoeren van in situ
spectroscopische metingen op eenkristallen, zoals grote zeolietkristallen.
Electron paramagnetische resonantie is hiervoor een erg geschikte techniek
die het mogelijk maakt om orientatieafhankelijke spectra van een
katalytisch actief 2enkristal op to nemen. Een tweede onderwerp is de
immobilizatie van metaalcomplexen in poreuze anorganische oxiden, zoals
zeolieten [14]. Zeolieten zijn to vergelijken met kazen met gaten van
moleculaire afmetingen [15]. Metaalcomplexen kunnen dus ingebracht
worden in de gaten van de zeolietkaas. Dit is geillustreerd in Figuur 18.
Toepassingen van dergelijke hybride materialen als katalysator of sensor
liggen voor de hand maar een goed begrip over de organisatie van
moleculen aan oppervlakken is hierbij cruciaal. Aangezien dit onderwerp
zich bevindt op het grensvlak tussen de homogene en heterogene katalyse
is het aangewezen om samen to werken met collega van Koten.

Figuur 18. Immobilizatie van een Cu(histidine)2+ complex in de kooien van
zeoliet Y.
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Vreemde buren

lk zou nu willen overgaan naar het tweede onderwerp van deze
lezing, de europeanisering van het universitair onderzoek en onderwijs.
Maar vooraleer ik hierop dieper in ga wil ik eerst een vergelijking maken
tussen Leuven en Utrecht. Ik heb gestudeerd en gewerkt als onderzoeker
aan de Katholieke Universiteit Leuven. Afgelopen maandag ben ik voltijds
in dienst getreden van de Universiteit Utrecht. Er zijn een aantal parallellen
to trekken tussen Utrecht en 'Leuven. Het zijn twee echte studentensteden
met mooie historische plekjes. Beide universiteiten hebben een lange
geschiedenis, internationale uitstraling en traditie: de Universiteiten van
Leuven en Utrecht zijn respectievelijk 575 en 365 jaar oud. Adrianus VI, de
enige paus tot nu toe uit de Lage Landen, is geboren in Utrecht en was
werkzaam als hoogleraar aan de Universiteit van Leuven. Tot slot is in deze
zaal de grondslag gelegd voor de scheiding tussen de Zuidelijke en de
Noordelijke Nederlanden door de ondertekening van de Unie van Utrecht in
1579. Het gevolg was de val van Antwerpen, de uittocht van kunstenaars en
intellectuelen naar de Verenigde Provincien en het begin van de Gouden
Eeuw voor Nederland. Het was ook het begin van de vervreemding tussen
het Noorden en het Zuiden. Om het met de woorden van Derk Jan Eppink,
voormalig redacteur van NRC Handelsblad en nu werkzaam bij De
Standaard, to zeggen: "Belgen en Nederlanders zijn vreemde buren. We
spreken wel dezelfde taal, maar eigenlijk zijn we toch zo verschillend." [16].

Eeuwen later trek ook ik uit het zuidelijke hertogdom Brabant de
grote rivieren over. Dit heeft me het afgelopen overgangsjaar de
mogelijkheid gegeven om het onderwijs- en onderzoekssysteem aan
Nederlandse universiteiten to bekijken en to vergelijken met de situatie in
Belgie. lk ben er me goed van bewust dat deze vergelijking onvolledig en
voortvarend is, maar wellicht kan ik nog voldoende afstand houden om een
zekere vooringenomenheid to voorkomen. lk ga het achtereenvolgens
hebben over de taal, de studenten, het onderzoeksklimaat en de manier van
lesgeven.

Ik zei al "Belgen en Nederlanders spreken eenzelfde taal". Maar is dat
wel zo? lk verdenk sommige van mijn Utrechtse collega's ervan lijstjes aan to
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leggen van Vlaamse woorden en uitdrukkingen die ik gebruik. Het
clichevoorbeeld is het woord 'staal' of 'monster'. Veel meer gangbaar is het
om hiervoor het woord 'sample' to gebruiken. Dit voorbeeld illustreert dat
de Nederlandse taal nogal doordrongen is van Engelse woorden. Dit is
duidelijk minder het geval in Belgie. Nederlanders denken daarom vaak dat
Belgen beter Nederlands praten. Dit is niet correct. Ik noem dit het 'Tien-
voor-taal'-syndroom, de Belgische taal is immers doorspekt met Belgicismen.

De mensen waar het allemaal om gaat zijn de studenten. Een
universiteit heeft als missie om kwaliteitsvol onderwijs aan to bieden en
excellente onderzoekers to vormen. Ik ervaar Nederlandse studenten als
heel mondig en zelfstandig. Ze zijn blijkbaar gewoon om uit to komen voor
hun mening en om op jeugdige leeftijd op hun eigen benen to staan. Ze
denken ook minder regionaal en zijn dus mobieler. Belgische studenten
daarentegen zijn relatief passief. Nog teveel is het systeem gericht op ex
cathedra onderwijs wat maakt dat de student veroordeeld wordt tot een
passieve luisteraar en vooral geTnteresseerd is in de door de docent
uitgeschreven lesvoorbereiding. In Belgie beseft men dit en probeert men
meer actieve vormen van kennisoverdracht toe to passen.

Dit brengt ons tot een vergelijking van het universitair onderwijs in
beide landen. Ik zal, me hierbij beperken tot de mondelinge kennisover-
dracht. Het valt me op dat een Nederlandse hoogleraar gemiddeld weinig
uren les geeft en dat elk vak meestal meerdere docenten en een
coordinerend docent heeft. Dit is mogelijk door de aanwezigheid van een
groter aantal stafleden die allemaal ingezet worden bij het geven van
onderwijs. Zijn Belgische collega geeft gemiddeld 4 tot 5 uur hoorcolleges
per week en draagt hiervoor persoonlijk de verantwoordelijkheid. Een
andere vaststelling is dat in Utrecht eenzelfde reeks hoorcolleges
verschillende malen per jaar gegeven wordt aan een kleine groep
studenten. Dat laat toe om op een meer persoonlijke manier to interageren
met de studenten en ze met kleine projecttaken to belasten. Dit systeem
heeft als voordeel dat er een goede balans kan ontstaan tussen het kennen
en het kunnen. Het vraagt echter veel meer voorbereidingswerk van de
docent. Als student heb ik in Leuven altijd kunnen genieten van heel wat
hoorcolleges gegeven door enthousiaste hoogleraren. Deze onderwijsvorm
- indien goed gebracht - mag clan ook niet verloren gaan bij de aan de gang
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zijnde vernieuwingen. Onderwijsveranderingen zouden naar mijn mening
dan ook getoetst moeten worden op hun effectiviteit. Ik heb immers niet de
indruk dat Belgische studenten minder kennen omdat ze in grotere groepen
hoorcollege hebben gevolgd:

Wat de financiering van onderzoek betreft behoren Belgie en
Nederland tot de middengroep wat betreft onderzoeksmiddelen binnen de
Europese Unie [17]. Nederland met 2% van het bruto binnenlands product
aan R&D uitgaven ligt net boven het EU-gemiddelde van 1,9%. Belgie is met
1,8% net slechter dan het EU-gemiddelde. Alhoewel 0,2% verschil in R&D
uitgaven misschien niet veel lijkt maakt het wel dat de gemiddelde
hoogleraar in Nederland beter omkaderd is. Dit noemt men hier de
basisformatie. Het gaat om een aantal posities (universitaire docenten/
hoofddocenten,. aio's of doctoraatstudenten en technische medewerkers)
dat aan een leerstoel van een hoogleraar gehecht wordt. Dit alles mag
Nederland niet aanzetten tot een hoera-gevoel want het geld voor
wetenschappelijk onderzoek in de EU-landen, is nog altijd substantieel lager
dan in Japan (3% van het BBP) en de Verenigde Staten (2,6% van het BBP).
Wetende dat onze economie meer en meer gebaseerd is op kennis en
innovatie zal Europa hoogstwaarschijnlijk de boot missen in een aantal
belangrijke nieuwe domeinen. De overheid moet zich hiervan goed bewust
zijn en dus ook gepast reageren. Investeren in mensen en kennis is geen
overdreven luxe voor een samenleving die zich graag een kennis-
maatschappij noemt.

Europeanisering van wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs

Onze samenleving ondergaat snelle ontwikkelingen. Dit noemt men
mondialisering of globalisering. Deze mondialisering vindt niet alleen plaats
op socio-economisch of politiek vlak, maar ook op het niveau van het
academisch onderzoek en onderwijs. De globalisering van onderzoek is al
een hele tijd aan de gang. Sings het verschijnen van de intentiebrief van EU-
commisaris van wetenschapsbeleid .Busquin om een European Research Area

to maken krijgt deze globalisering van wetenschappelijk onderzoek ook een
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duidelijk Europees tintje [18]. Daarnaast wil Busquin Europese netwerken
van wetenschappelijke excellentie opstarten om de financiele middelen en
talent optimaal in to zetten voor het wetenschappelijk onderzoek. Geen
enkele onderzoeksinstituut of universiteit heeft immers het geld om op elk
domein aan toponderzoek to doen. Er moeten dus keuzes gemaakt worden!

Eenzelfde redenering geldt voor het universitair onderwijs.
Universitair onderwijs is gebaseerd op de actieve en creatieve productie van
wetenschappelijke kennis. Het logisch gevolg is dat bepaalde
onderwijsrichtingen op een kwalitatief betere manier kunnen gegeven
worden aan bepaalde universiteiten dan aan andere instellingen. Het
uiteindelijke doe[ is een hogere kwaliteit van universitair onderwijs. Dit
impliceert samenwerking tussen universiteiten en het convergeren van de
nationale regelgeving voor het hoger onderwijs binnen Europa. Studies en
diploma's worden dan transparanter en meer vergelijkbaar, terwijl de
student en docent mobieler zullen worden. Dit vormt het uitgangspunt van
de zogenaamde Bologna-verklaring, die zal leiden tot de invoering van de
Bachelor-Master structuur voor het hoger universitair onderwijs 119, 20].

Er zijn evenwel een aantal kanttekeningen bij deze europeanisering to
maken. Vooreerst zet het streven naar eenheid van onderzoek en onderwijs
binnen Europa onze rijke culturele diversiteit onder druk. We moeten er
voor waken dat we deze diversiteit niet prijsgeven. Een eenheidsworst van
culturen lijkt me weinig aantrekkelijk. Hiermee geassocieerd is het gebruik
van de taal. Taal en cultuur gaan immers hand in hand. De taal van de
wetenschap is Engels. Zijn we bereid om Engels als de nieuwe Europese
lingua franca to beschouwen? lkzelf zip dit niet zo zitten en voel het aan
als een verarming. Het lijkt me ook praktisch moeilijk realiseerbaar met
uitzondering van een aantal masteropleidingen met een grote
internationale uitstraling.

Een tweede struikelblok situeert zich op financieel vlak. Europa mag
dan op onderwijs- en onderzoeksvlak een zekere uniformiteit nastreven, de
financiering zelf blijft nog altijd strikt nationaal. Hoever willen we gaan met
onze financiele flexibiliteit of solidariteit wanneer grote aantallen
buitenlandse studenten onze onderwijsbudgetten gaan belasten? Anders
gezegd: Zijn we nog bereid voor meer Europa to kiezen als we netto
betalers worden van de uitvoering van de Bologna akkoorden?
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Mijn laatste opmerking gaat over de mobiliteit van studenten en
docenten. Zullen studenten gaan studeren op een plaats bv. 200 of 1000
kilometer van huis omdat een welbepaalde masteropleiding daar van een
hoger niveau is? Of zal de student kiezen voor een andere master-opleiding
dichter bij huis die ook wel interessant is? Eenzelfde redenering geldt voor
de mobiliteit van docenten.

Dankwoord

Mijnheer de Rector Magnificus, Dames en Heren, het openbaar college
dat ik heb mogen verzorgen loopt hiermee ten einde. lk heb met U
stilgestaan bij de werking van een katalysator, het belang van de katalyse
voor de samenleving en de globalisering van wetenschappelijk onderzoek
en onderwijs. lk zou willen eindigen met het bedanken van een aantal
mensen.

Mijn loopbaan als wetenschapper begon TO jaar geleden als
doctoraatstudent of AIO aan het Centrum voor Oppervlaktechemie en
Katalyse van de Katholieke Universiteit Leuven. Daar werd ik geboeid door
de chemie van overgangsmetaali,onen aan oppervlakken, heterogene
katalysatoren, zeolieten en spectroscopie. Veel waardering ben ik

verschuldigd aan mijn leermeester van het eerste uur, Professor Robert
Schoonheydt. Hij heeft me mijn eerste stappen in de wetenschap leren
zetten, me de vrijheid gegeven om me wetenschappelijk to ontplooien en
me met raad en daad bijgestaan. Hartelijk dank voor deze mooie jaren. Ook
dank aan de vele collega's die ik- in Leuven mocht leren kennen en waar ik
met samengewerkt heb. Het was een fijne periode.

Mijn andere twee leernieesters zijn de Professoren Israel Wachs
(Lehigh University) en Jack Lunsford (Texas A&M University). De tijd als
postdoc in de Verenigde Staten was een erg intense maar zeer leerrijke
periode die me mijn hele (even zal bijblijven. Leven in een ander land geeft
je een heel andere blik op de wereld. Het is ook een tijd dat je andere
mensen ontmoet die ook aan hun wetenschappelijke weg aan het timmeren
zijn en dat werkt altijd stimulerend en verrijkend.

Mijn overgang naar de Universiteit Utrecht was een aangename
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ontmoeting met een slagvaardige en ambitieuze universiteit die jonge
wetenschappers heel wat mogelijkheden geeft om zich to ontplooien. Ik
ben deze universiteit - en de benoemingsadviescommissie in het bijzonder -
clan ook erg dankbaar voor de opportuniteit die ze me geboden heeft om
mijn wetenschappelijke carriere hier verder to zetten. Ook een woord van
dank aan alle medewerkers van de vakgroep Anorganische Chemie en
Katalyse (in heb bijzonder Diek Koningsberger en Krijn de Jong) en heel wat
andere mensen van de Faculteit Scheikunde en het Debye Instituut in
Utrecht die ik de afgelopen maanden heb mogen ontmoeten. Ik apprecieer
jullie openheid en hartelijkheid en ik zal de volgende jaren mijn best doen
om voor jullie een goede hoogleraar to zijn. Tegen de studenten, AlOs en
postdocs wil ik nog zeggen dat wetenschappelijke vorming, meer specifiek
een kritische grondhouding en zin voor creativiteit, erg belangrijk is voor
het latere leven. Het onderzoeksonderwerp dat jullie gekozen hebben geeft
goede perspectieven voor onder meer het bedrijfsleven.

Tenslotte wil ik drie mensen in het bijzonder danken. Vooreerst mijn
ouders. Het zijn zij die me de kans hebben geboden om to studeren en om
me to ontplooien. Steeds heb ik op hen kunnen rekenen, steeds hebben ze
mijn initiatieven gesteund. Mama, Papa ...mijn oprechte dank voor 33 jaar
onafgebroken steun, vriendschap en vertrouwen. Tot slot, mijn verloofde
Patricia. Het is helemaal geen evidentie dat iemand je volgt wanneer je naar

een ander land vertrekt. lk heb het erg kunnen apprecieren dat je deze
beslissing hebt genomen en we zullen samen een mooi leven uitbouwen in
Nederland.

IA

.

Figuur 19. Berzelius en de omzetting van wijn in wijnazijn.

11.
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Verder dank ik U alien voor uw aanwezigheid en voor uw aandacht. lk
zou willen eindigen met een laatste dia die tevens de begindia was van deze
Iezing, nl. die van Berzelius en de katalytische omzetting van wijn (Figuur
19). Er is evenwel een belangrijk verschil! De wijnfles is geopend en bet glas
met rode wijn staat klaar. lk nodig U alien clan ook uit op de receptie in de
Senaatzaal.

lk heb gezegd.

Bert Weckhuysen

Utrecht, 4 oktober 2001
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