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Het Instituut voor Theoretische fysica (ITF) bestaat bijna 50 jaar aan de K.U.Leuven en is een 
centrum voor  fundamenteel onderzoek naar de werking en de bouwstenen van het 
universum, van big bang tot levensprocessen.  Het ITF heeft een unieke plaats om in Leuven 
de tradities van Archimedes, Newton en Einstein gestalte te geven en verder te ontplooien 
in onderwijs en onderzoek. 

Onderzoek in de theoretische fysica betekent het ontwikkelen van concepten en 
rekenmethodes  in de studie van de natuur in haar meest fundamentele verschijningen.   
Het ITF bundelt daarvoor verschillende onderzoeksdomeinen.  De groep hoge energiefysica 
(Denef, Hertog, Van Proeyen) omvat elementaire deeltjesfysica, kwantumgravitatie en 
kosmologie.  De groep statistische fysica (Carlon, Indekeu, Rogiers) bestudeert vooral 
biofysische processen, oppervlaktefenomenen en computationele thermodynamica.  De 
groep mathematische fysica (Fannes, Maes)  tenslotte werkt aan onderwerpen in de 
(kwantum) statistische mechanica en in de niet-evenwichtstheorie van dynamische en 
complexe systemen. 

Het onderzoek aan het ITF situeert zich vooral  in een lange traditie van vrij en onafhankelijk 

theoretisch en mathematisch onderzoek aan de grenzen van onze beste theorieën over de 

natuur.  Dat steunt  dikwijls op de ontwikkeling van  nieuwe modellen en paradigma's 

waarin experimentele resultaten kunnen geplaatst en begrepen worden, maar leidt ook tot 

diepe speculaties en omvat vele interdisciplinaire aspecten.  Op die manier stimuleert 

theoretisch en mathematisch onderzoek in de fysica ook het vrij maar rigoureus nadenken 

over de diepste vragen in onze verkenning van de natuur. 
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Fysica is meer dan het verzamelen van gegevens, of het opslaan van vele metingen.  Dat 

zien we al in het ontstaan van die wetenschappelijke discipline bij de oude Grieken.  De 

Babylonische en Egyptische astronomen hadden boeken vol preciese gegevens over de 

zon en de planeten en konden bijvoorbeeld zonsverduisteringen voorspellen.  Het waren 

echter de Grieken die een nieuw niveau van theorie-vorming introduceerden, met de 

ambitie alle fenomenen af te leiden uit slechts enkele en meer eenvoudige principes. 

Natuurfilosofen zoals Thales of Democritos verkondigden stellingen over de ultieme 

structuur van alles wat is.   Ze speculeerden hoe alles door verdichting of verdunning uit 

oerlementen of uit atomen zou zijn ontstaan.  Aristoteles bedacht de naam fysica, over 

de aard (de natuur) van de dingen.  Archimedes was tenslotte de eerste `echte’ fysicu. 

We kennen hem vooral van zijn werk over drijvende voorwerpen en over de hefboom, 

maar ook van zijn wiskundige resultaten zoals over het getal ᴫ (pi).  De modernere fysica 

begon echter veel later, met het onderzoek en de methodes van mensen als Simon 

Stevin en Galileo Galilei die het belang van de koppeling tussen theorie en experiment 

als wetenschappelijke methode benadrukten.  Tenslotte kwam de parel aan de kroon: 

de ontwikkeling van de mechanica door Isaac Newton en vele opvolgers.  Hier was de 

hemel met de beweging van planeten, van manen en van kometen de dikwijls directe 

aanleiding.    Een ander belangrijk succes was de theorie van licht en van straling, zoals 

die door James Maxwell op het einde van de 19de eeuw is geformuleerd, vooral als 

samenvatting maar ook als aanvulling bij de experimenten van Faraday over electriciteit 

en magnetisme.  De huidige telecommunicatie is daaraan nog steeds schatplichtig.  

Belangrijker is echter dat de botsing tussen de mechanica van Newton en het 

electromagnetisme van Maxwell heeft geleid tot de relativiteitstheorie van Einstein, één 

van de grootste wetenschappelijke revoluties ooit.  Die theorie gaf tenslotte een totaal 

nieuw beeld van onze ruimte-tijd, die samen met de big bang-hypothese van de 

Leuvense fysicus Lemaître ons het standaard-model van de kosmologie zou geven.  Er 

was echter nog een tweede revolutie in het begin van de 20ste eeuw, die van de 

kwantummechanica.  Deze kwantum-revolutie beschrijft de natuur op de allerkleinste 

schaal, soms onbereikbaar voor experimentele waarneming - denk aan de moeite in het 

lopende LHC experiment in CERN - maar vooral lastig te interpreteren.  Nochtans zijn 

haar voorspellingen, net zoals bij de relativiteitstheorie, heel erg precies.  De combinatie 

van beide in een kwantumgravitatie-theorie is een belangrijk onderwerp van de 

hedendaagse fysica. Vanzelfsprekend horen daar ge-avanceerde mathematische 

ontwikkelingen bij, want het boek van de natuur blijft geschreven in de taal van de 

wiskunde. 

  



 

Naast de studie van microscopische interacties zoals bij kernkrachten of bij electrische 

fenomenen, spelen ook statistische en collectieve aspecten een fundamentele rol in het 

begrijpen van de natuur. Met het abstracte nadenken over machines en het afleiden van 

algemeen geldende fysische beperkingen hielp Sadi Carnot al in het begin van de 19de 

eeuw de wereld naar de industriële revolutie. We begrijpen nu beter hoe orde kan 

ontstaan uit wanorde, en hoe we best de brug maken tussen microscopische wetten en 

macroscopisch gedrag.  Hier was Ludwig Boltzmann de grote pionier, die een statistische 

interpretatie kon geven aan het begrip entropie (die de pijl van de tijd regeert)  en de 

atoomhypothese nieuw leven inblies.  Temperatuur en warmte kunnen kinetisch 

beschreven worden, dat is via de bewegingswetten en mits belangrijke statistische 

aannames: we spreken nu over het typische gedrag van een veel-deeltjes systeem. 

Eénzelfde microscopische interactie tussen moleculen kan op macroscopisch niveau 

aanleiding geven tot zowel ijs als damp.  Het begrijpen van die thermodynamica van 

fase-overgangen  is pas goed beginnen lukken in de 20ste eeuw met het werk van Josiah 

Gibbs en met de opkomst van statistische mechanica en van veldentheorie.  Opnieuw 

werden veel ogenschijnlijk zeer verschillende fenomenen met elkaar in verband 

gebracht in een mathematisch kader.  Vele vraagstukken over het gezamenlijk gedrag 

van een groot aantal deeltjes blijven echter open, zoals in supergeleiding, en we willen 

graag begrijpen hoe meer ook anders kan zijn.  Vooral onder niet-

evenwichtsvoorwaarden zoals bij open gedreven systemen en bij turbulente stromen is 

er nog geen samenvattende of krachtige theorie.  Nochtans is niet-evenwicht de regel in 

ons universum, en leven we in een uiterst turbulente en dynamische kosmos, zoals nog 

onlangs erkend in de Nobelprijs 2011 voor de ontdekking van een versnelling in het 

uitdijen van het heelal via de preciese waarneming van verre supernovæ.  Niet-

evenwicht heerst tenslotte in levensprocessen, en dus ook in de mechanismen van het 

mens-zijn.    Hier raakt de fysica de biologie, en aarzelt niet om ook daar naar 

wetmatigheden en structuur te vragen, voorbij de vele data die vandaag experimenteel 

beschikbaar worden.  Deze biofysische revolutie op het begin van de 21ste eeuw raakt 

opnieuw de menselijke ervaring, met mogelijks verreikende gevolgen.  Maar evengoed 

blijft de theoretische modellering van die processen zeer complex, met heel belangrijke 

computationele uitdagingen.  Informatie-verwerkende systemen zoals computers en 

hun mogelijke kwantum-versie zijn zelf ook onderwerp van studie geworpen. En ook hier 

blijft zoals immer het citaat van Kurt Lewin, niets zo praktisch als een goede 

theorie.  
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