
Academie-Berichten verschijnt driemaal per jaar. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 
Paleis der Academiën - Hertogsstraat 1 - 1000 Brussel - Tel. 02 550 23 23 - Fax 02 550 23 25 - e-mail: info@kvab.be - 

www.kvab.be - redactie: Hans Rombaut - vormgeving: Charlotte Dua - ISSN 0778-1008 - V.U. Freddy Dumortier.

Innoverende koers KVAB krijgt 
appreciatie van Vlaamse overheid
Innoverende koers KVAB krijgt 

ACADEMIE
BERICHTENNr 57 - jaargang 25

Jun 2014 - sep 2014

4

7

8

3

12

De nieuwe koers die de KVAB vaart, zint de Vlaamse 
overheid wel. Ze heeft zopas beslist om bijkomende middelen 
vrij te maken ter ondersteuning van enkele innoverende 
initiatieven binnen de Academie. De financiële injectie 
gebeurde op aangeven van viceminister-president Ingrid 
Lieten, onder wier voogdij de Academie functioneert. Vooral 
de Jonge Academie en de VCWI (Vlaamse Commissie voor 
Wetenschappelijke Integriteit) genieten haar bijzondere 
appreciatie.
Beide initiatieven werden verleden jaar in de steigers gezet 
en zijn een verrijking voor het academische landschap in 
Vlaanderen.

De Jonge Academie bestaat uit een veertigtal jonge en 
ambitieuze toponderzoekers, gedreven door een passie voor 
wetenschap. Daarover minister Lieten: “Ik vind het erg 
belangrijk dat jonge onderzoekers uitpakken met een  
gedragen visie over wetenschapsbeleid en wetenschaps-
communicatie. De Jonge Academie laat hen toe om over 
de grenzen van hun disciplines heen na te denken over de 
toekomst en over de wetenschap. Vlaanderen staat voor 
immense uitdagingen waarin vernieuwende wetenschap 
een cruciale rol speelt. Net hier is de inbreng van jonge 
onderzoekers van grote waarde.”
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Samenwerking KVAB met
Cultuur 7

Recycleren
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De KVAB werkt samen met de zender Cultuur 7 aan 
een reeks programma's over thema's betreffende kunst 
en wetenschap uit het boek Mee met Morgen. De 
reeks van zeven uitzendingen komt op de buis vanaf 
september. Daarin zullen volgende begrippen onder-
werp van gesprek zijn:

De toekomst van de Geschiedenis:
In 1992 publiceerde de Amerikaanse neoconserva-
tieve filosoof Francis Fukuyama het uitdagende boek 
The End of History. Aanleiding was de val van de 
Berlijnse Muur in 1989. Hij gaf uitdrukking van zijn visie op 
het einde van een tijdperk. De historici Walter Prevenier 
en Willem Frijhoff spreken hierover vanuit de vraagstel-
lingen “Heeft het verleden dan toch nog toekomst?” 
en “Heeft elke toekomst ook een verleden?”. Met 
andere woorden zit onze toekomst nog geworteld in 
het verleden of ontstaat iets nieuws ook uit het niets?

Serendipiteit:
Serendipiteit is de gave om bij toeval en door intelligen-
tie prachtige of nuttige ontdekkingen te doen.  Het is 
afgeleid van de naam van het Arabische sprookjes-  
eiland Serendip, waarmee mogelijk Sri Lanka is 
bedoeld. Wetenschapper Dirk Van Dyck en kunstenaar 
Lukas Van den Abeele geven voorbeelden en toelich-
tingen hiervan uit kunst en wetenschap in een tafelge-
sprek dat soms serendipitair verloopt. Wat zochten 
Newton en Fleming in feite toen ze datgene ontdekten 
waarvoor ze nu beroemd zijn? Wat bezielde Picasso 
ten gronde bij de creatie van Guernica?

Gewaarwording en Waarneming:
Gewaarwording en waarneming liggen aan de basis 
van wetenschap en kunst, maar ze berusten op 
verschillende vormen van kennis en manieren om 
betekenis te geven. Aan de basis van gewaarwording 
en waarneming ligt de werkelijkheid, die we onder-
gaan en onderzoeken met onze zintuigen. De visuele 
waarneming is in wetenschap en kunst primordiaal, 
maar langs het gehoor worden we het diepst geraakt. 
Experimenteel psycholoog Johan Wagemans wordt 
hier geplaatst tegenover de 15-jarige cellovirtuoos Felix 
Vermeirsch, die Johan Sebastiaan Bach vertolkt. 

De Kosmos:
Van in de oudste tijden inspireerde de kosmos de mens 
tot kunst en wetenschap. Nergens zijn kunde en kunst 
zo innig met elkaar verweven als in meetkunde en in 
bouwkunst. Wis- en sterrenkundige Conny Aerts en 
architectuurhistoricus Francis Strauven nemen de 
bovenmaanse harmonie tot onderwerp van hun 
discours over de fascinatie van wetenschappers en 
kunstenaars voor de kosmos, die leidde tot reine 

wiskunde, van Pythagoras tot voorbij Einstein, en tot 
bovenaardse bouwkunst, van de piramiden tot het 
post-modernisme.

Vloeibaarheid:
De oude Grieken kenden het begrip “panta rhei”: “al 
wat bestaat vloeit”. Het is wonderlijk dat net een begrip 
als vloeibaarheid de brug kan slaan tussen de topwe-
tenschapster Annemie Bogaerts, die onderzoek doet 
over futuristisch aandoende plasma's, en duivelskunste-
naar Jan Fabre, in wiens werk vloeibaarheid een 
belangrijke plaats heeft. Het droombeeld dat plasma-
technologie onze producten straks eindeloos kan laten 
overgaan in een verbruikscirkel zonder afval, roept het 
streven op van kunstenaar Fabre, die schoonheid 
schept die, op haar manier, de wereld wil redden.

Gezagsverlies:
Ooit kregen wetenschappers en kunstenaars epitheta 
als kwakzalvers en armoedzaaiers, maar in de loop der 
eeuwen bouwden ze wel een ijzersterke reputatie op. 
Jonge bollebozen worden nu soms betiteld als Einsteins 
en Rubensen. In het Paleis der Academiën staan zulke 
koppen gebeiteld in gepolijst carraramarmer. Maar na 
1968 leken kunst en wetenschap veel aan betekenis en 
gezag te verliezen. Hoge verwachtingen sloegen te 
pletter op tegenspraak, technische onkunde en 
fraude. Hierover nemen kunstschilder Karel Dierckx en 
computerwetenschapper Luc Steels het woord.

Emotie:
Emotie lijkt datgene waarin kunst en wetenschap 
diametraal tegenover elkaar staan: flamboyante 
artiesten tegenover nerds. Wetenschapper Staf Van 
Tendeloo en musicoloog Francis Maes wegen af in 
welke omstandigheden, bijvoorbeeld, een als minder-
waardig beschouwd requiem van Verdi opnieuw 
overweldigend wordt, en wanneer de door nieuwsgie-
righeid geprikkelde wetenschapper, tot de hoogste 
emotie gedreven, eureka uitschreeuwt. Zowel kunst als 
wetenschap zijn aan het leven inherent, in vreugde en 
verdriet, soms in onverhoopt slagen en vaak in schitte-
rend mislukken.

De Zeven Kunsten zal aangekondigd worden op de 
website www.cultuur7.be en in de nieuwsbrief van 
deze zender. Wie telenet heeft vindt Cultuur 7 op 
kanaal 50 in Vlaanderen en op kanaal 135 in Brussel. 
Wie Belgacom heeft kan Cultuur 7 zonder meerkost 
krijgen op kanaal 110 door het hd optiepakket aan te 
vragen. Ook de KVAB zal het programma aankondi-
gen via de website www.kvab.be. Een DVD wordt 
voorbereid.

Egbert Lox tijdens
Europese Green Week

De KVAB op de buis
  De Zeven Kunsten. Een programma over kunst en kunde Hans Rombaut 
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De VCWI werd opgericht door de KVAB samen met 
de KAGB (Koninklijke Academie voor Geneeskunde 
van België), het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onder-
zoek Vlaanderen), het IWT (Vlaams Agentschap voor 
Innovatie en Wetenschap) en de Vlaamse Universitei-
ten. Deze overkoepelende commissie staat onder het 
voorzitterschap van prof. em. André Van Steirteghem 
(VUB) en heeft haar thuishaven in de KVAB, waar het 
secretariaat is ondergebracht. “Het is belangrijk dat 
de VCWI gehuisvest is in en ondersteund wordt door 
een organisatie die zich onafhankelijk positioneert ten 
opzichte van de onderzoeksinstellingen zelf. Bewaking 
van de integriteit van wetenschappelijk onderzoek 
moet in alle sereniteit en onafhankelijkheid kunnen 
gebeuren. De KVAB is hiervoor de ideale plaats. Als 
autonome instelling staat zij garant voor een werking 
die vrij is van institutionele inmenging.” Een Comité 
van Toezicht vormt de verbinding tussen de VCWI en 
de stichtende instellingen en wordt voorgezeten door 
KVAB-lid Jacques Willems.

De opdracht van de VCWI is dubbel. Ten eerste 
brengt zij, op vraag van de betrokken instelling of de 
betrokken onderzoeker, advies uit over cases die al 
behandeld werden in één of meerdere commissies 
voor wetenschappelijke integriteit van de Vlaamse 
universiteiten. In tweede instantie geeft ze aanbeve-
lingen in verband met algemene vragen over weten-
schappelijke deontologie en ethiek. Concreet: de 
VCWI zal met betrekking tot specifieke gevallen van 
mogelijke wetenschapsfraude alleen advies uitbren-
gen als de universitaire commissies al een intern 
onderzoek hebben gevoerd en een uitspraak hebben 
gedaan. 

De bijkomende fondsen die de Vlaamse overheid aan 
de KVAB heeft toegeschoven, stellen haar in staat om 
het Denkersprogramma verder uit te bouwen en 
buitenlandse experten aan te trekken. Bovendien 
zullen de jaarlijkse Onderscheidingen Wetenschaps-
communicatie, die vorig jaar voor het eerst werden 
georganiseerd, voortaan kunnen rekenen op 
overheidssteun. 

De Vlaamse Regering heeft op 23 mei 2014 de nieuwe 
statuten van de academie bekrachtigd die op 23 
april jl. met unanimiteit waren goedgekeurd door een 
bijzondere algemene vergadering. De nieuwe 
statuten zijn ook op de datum van de bekrachtiging 
door de regering in werking getreden.

Het algemene doel van de wijziging van de statuten 
was de bestuursstructuur en de efficiëntie van de 
operationele leiding van de Academie te verbeteren, 
samenwerking en taakverdeling binnen het bestuur te 
bevorderen en procedures te voorzien om mogelijke 
conflicten intern op te lossen.

De statuten werden ook aangepast aan de huidige 
staatsstructuur. Zij brengen belangrijke wijzigingen 
mee in de samenstelling en werking van de bestuurs-
organen van de Academie, die in een aantal opzich-
ten gemoderniseerd worden. Zij moeten de Acade-
mie ook toelaten in te spelen op gewijzigde omstan-

digheden. Verwacht wordt dat de nieuwe statuten de 
Academie een bijkomend elan zullen geven.

De KVAB heeft nu een Raad van Bestuur in plaats van 
een Bestuurscommissie. Er is een voorzitter en een 
ondervoorzitter. Het mandaat van vast secretaris 
wordt beperkt tot 4 jaar.
De huidige aantredende voorzitter, prof. Willem Elias 
uit de Klasse van de Kunsten, is de eerste ondervoorzit-
ter. Hij wordt voorzitter op 1 januari 2015.

Het mandaat van de huidige vast secretaris, prof. em. 
Géry van Outryve d'Ydewalle neemt een einde op 31 
augustus 2014. Later dit jaar worden er verkiezingen 
voor een vast secretaris en voor een ondervoorzitter 
georganiseerd. In afwachting van de verkiezing van 
een nieuwe vast secretaris heeft de Raad van Bestuur, 
in zijn vergadering van 5 juni, prof. em. Freddy Dumor-
tier aangesteld als waarnemend vast secretaris vanaf 
1 september 2014.

Freddy Dumortier (°23.04.1947) is doctor in de wiskundige 
wetenschappen, emeritus gewoon hoogleraar en 
erevicerector van de Universiteit Hasselt. Hij was o.a. 
voorzitter van het Belgisch Wiskundig Genootschap, van 
het Nationaal Comité voor Wiskunde en van de Natio-
nale Raad van de Wetenschappelijke Unies. Hij was 
klassenbestuurder van de Klasse van de Natuurweten-
schappen in de periode 2010-2011. In december 2012 
werd hij voor twee jaar aangesteld als algemeen 
beheerder van de KVAB met als opdracht het opvolgen 
van de financiële en administratieve organisatie, alsook 
het opstarten van de nieuwe initiatieven beschreven in 
het convenant met de Vlaamse Regering voor de 
periode 2013-2017.
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digheden. Verwacht wordt dat de nieuwe statuten de 
Academie een bijkomend elan zullen geven.

Nieuwe statuten en nieuwe bestuursstructuur voor de Academie.

>> vervolg pagina 1. Lentevergadering in teken van oorlogsherdenking
ACADEMIE DAALT VIRTUEEL AF IN LOOPGRAVEN VAN DE FRONTSTREEK

De opkomst was groot: ruim 100 Academieleden 
namen deel aan de Lentevergadering in Ieper, die – 
hoe kon het anders – in het teken stond van de 
herdenking van W.O. I, die honderd jaar geleden 
uitbrak. Hoogtepunt van het programma was het 
bezoek aan het volledig vernieuwde In Flanders Fields 
Museum in de Lakenhallen, waar het historische 
verhaal van ‘De Grooten Oorlog’ in de West-Vlaamse 
frontstreek visueel wordt verteld. Ook een bezoek 
aan de Kazematten, de ondergrondse ruimtes van 
de Vaubanvestingen en het bijwonen van de Last 
Post aan de Menenpoort waren in het dagvullend 
progra mma opgenomen.

Voor de naar schatting 550.000 bezoekers die jaarlijks 
de frontstreek bezoeken is het In Flanders Fields 
Museum een confronterende ‘onderdompeling’ in 
de verschrikkingen van ’14-’18 . Volgens conservator 
Piet Chielens is In Flanders Fields voor twee derden 
onder hen de uitvalsbasis voor een verdere verken-
ning van de regio, die bezaaid ligt met militaire 
begraafplaatsen en andere getuigen van de 
hecatombe tussen 1914 en 1918. Blikvanger van het 
museum, waar men ‘interactief’ naar 480 gepersona-
liseerde verhalen kan luisteren van soldaten en 
burgers, is de opstelling ‘In Flanders Earth’, een high 
tech cocon waarin het landschap zelf als getuige 
wordt opgeroepen. Luchtfoto’s van nu worden 
digitaal gematcht met luchtfoto’s van toen, wat voor 
de bezoeker, die volop kan navigeren tussen de 
foto’s in de database, uniek vergelijkingsmateriaal 
oplevert. Het bezoek aan het museum knoopte 
perfect aan bij het voormiddaggedeelte van de 
Lentevergadering in het stadhuis, waar professor 
Jean Bourgeois (UGent) met zijn lezing ‘Luchtfotogra-
fie en archeologisch onderzoek in verband met W.O. 
I’ een nieuw licht wierp op de littekens die het 
oorlogsgeweld in het landschap heeft gemaakt. Zijn 
onderzoek lag aan de basis van de ‘In Flanders Earth’ 
opstelling. 

Oorlogsgebied in kaart gebracht
Amper elf jaar nadat Orville Wright, een van de 
gebroeders Wright, met zijn Flyer 1 in 59 seconden 
een afstand van 260 meter had overbrugd, werden 
vliegtuigen die met een fotocamera waren uitgerust 
al volop ingezet voor spionagedoeleinden boven de 
frontstreek. Ze registreerden troepenbewegingen, 
lokaliseerden geschutsopstellingen en loopgraven. 
Geen plaatsje in West-Vlaanderen dat niet op de 
gevoelige plaat werd gezet. Het waren overwegend 
schuine luchtfoto’s die de onderzoekers van UGent 
aan de hand van speciale software hebben rechtge-
trokken. Georectificatie noemt men de techniek. Er 
bestonden beelden van net voor de oorlog, tijdens 
het krijgsgeweld en van kort na de reconstructie. Dat 
leverde nuttig vergelijkingsmateriaal op. Aangevuld 
met de resultaten van geofysische prospectie kon het 
hele oorlogsgebied in West-Vlaanderen in kaart 
worden gebracht. Lange tijd werd W.O. I in onze 
contreien alleen geassocieerd met de loopgraven in 
de frontstreek. Maar het oorlogserfgoed bleek veel 
groter te zijn dan alleen de frontstreek. Aan verkleurin-
gen, heuveltjes, verzinkingen in het landschap werd 
het oorlogspatrimonium tot op een foutmarge van 5 
m in kaart gebracht. De prikkeldraadversperringen, 
artillerieopstellingen, barakken, vliegvelden, munitie-

depots, materiaaldepots, trainingssites en het hinter-
land beslaan een brede strook van Noord tot Zuid die 
ruim de helft van het West-Vlaamse grondgebied 
beslaan. “De combinatie van luchtfotografie en 
archeologisch onderzoek illustreert perfect hoe het 
landschap slachtoffer geworden is van de oorlog”, 
aldus Jean Bourgeois. Nieuw in het In Flanders Fields 
Museum is het gedeelte gewijd aan de psychische en 
fysieke gevolgen van het krijgsgeweld. Voor de 
realisatie van het medische luik werkte Ieper samen 
met het Dr. Guislain ziekenhuis in Gent. Zo gaat er 
bijzondere aandacht naar de ‘Shell Shock’, de 
psychiatrische en psychische aandoening veroor-
zaakt door van dichtbij ontplofte granaten. Slachtof-
fers trokken zich terug in waanzin en waren niet langer 
geschikt voor militaire dienst. De ernst van deze 
oorlogsneurose werd eerst door legeroversten niet 
ingezien. Getroffenen werden na een tijdje gewoon 
naar het front teruggestuurd, of erger nog als deser-
teur gefusilleerd. Ook raakten soldaten tijdens de 
onophoudelijke beschietingen zwaar verminkt. Een 
lichtpuntje toch. De behandeling en pogingen tot 
reconstructie van gemutileerde lichaamsdelen 
vormde de aanzet van wat wij nu kennen als 
plastische chirurgie.

Geen stiltezone
Professor Marcel Smets, tussen 2005 en 2010 Vlaams 
bouwmeester, belichtte in zijn betoog de wederop-
bouw van Ieper na W.O. I. Doordat de voorkeur 
uitging naar een ‘decor voor de levenden’ mist de 
stad, volgens hem, het versteende getuigenis aan de 
ellende die haar werd aangedaan. “Misschien”, zo 
opperde hij, “had men in navolging van het Franse 
Oradour sur Glane de ruïnes van de stadshallen en de 
St.-Maartenstoren als stiltezone en symbool van de 
gruwel moeten behouden. Nu fungeert alleen het In 
Flanders Fields Museum als een soort toeristisch relict 
van het verleden. De herinnering aan ‘De Groote 
Oorlog’ is veel prominenter aanwezig in het 
landschap rondom de stad. Denk aan de militaire 
begraafplaatsen en aan bunkers, monumenten, 
kraters van artilleriegeschut (Hill 60, 62), kraters van de 
mijnenslag van Mesen.” Het creëren van een 
stiltezone rondom de Hallen en het gerechtsgebouw 
werd verdedigd door architect Eugène Dhuicque, 
die werkte in opdracht van het Ministerie van Kunsten 
en Wetenschappen. Maar zijn visie werd opzijgescho-
ven ten voordele van een heropbouw die het 
symbool moest zijn van de wederopstanding en de 
culturele overwinning op de barbarij van de oorlog. 
Architect Jules Coomans koos voor een minimale 
aanpassing van de historische structuren, wat 
uitmondde in de collage van gevels in een neogoti-
sche stijl die tekenend is voor het huidige stadscen-
trum. Deze bouwtrant staat ook bekend als ‘vieux-
neuf’ architectuur. Ter compensatie mochten de 
Britten, die eveneens hadden geijverd voor een ‘zone 
of silence’, in 1927 aan de Menenpoort een herden-
kingsmonument bouwen ter nagedachtenis van de 
54.896 gesneuvelde soldaten van het Gemenebest 
die nooit meer konden worden teruggevonden. Al 
hun namen staan in het monument gebeiteld. Sinds 
1929 – de periode van W.O. II 1940-1944 uitgezonderd 
– laten klaroenblazers van de brandweer elke avond 
aan de Menenpoort de Last Post weerklinken als 
eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten.

Marc Vanneste

In Flanders Fields Museum te Ieper

Professor Jacques Willems 

De heer Marcel Smets

De heer Piet Chielens

De heer Jean Bourgeois
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De VCWI werd opgericht door de KVAB samen met 
de KAGB (Koninklijke Academie voor Geneeskunde 
van België), het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onder-
zoek Vlaanderen), het IWT (Vlaams Agentschap voor 
Innovatie en Wetenschap) en de Vlaamse Universitei-
ten. Deze overkoepelende commissie staat onder het 
voorzitterschap van prof. em. André Van Steirteghem 
(VUB) en heeft haar thuishaven in de KVAB, waar het 
secretariaat is ondergebracht. “Het is belangrijk dat 
de VCWI gehuisvest is in en ondersteund wordt door 
een organisatie die zich onafhankelijk positioneert ten 
opzichte van de onderzoeksinstellingen zelf. Bewaking 
van de integriteit van wetenschappelijk onderzoek 
moet in alle sereniteit en onafhankelijkheid kunnen 
gebeuren. De KVAB is hiervoor de ideale plaats. Als 
autonome instelling staat zij garant voor een werking 
die vrij is van institutionele inmenging.” Een Comité 
van Toezicht vormt de verbinding tussen de VCWI en 
de stichtende instellingen en wordt voorgezeten door 
KVAB-lid Jacques Willems.

De opdracht van de VCWI is dubbel. Ten eerste 
brengt zij, op vraag van de betrokken instelling of de 
betrokken onderzoeker, advies uit over cases die al 
behandeld werden in één of meerdere commissies 
voor wetenschappelijke integriteit van de Vlaamse 
universiteiten. In tweede instantie geeft ze aanbeve-
lingen in verband met algemene vragen over weten-
schappelijke deontologie en ethiek. Concreet: de 
VCWI zal met betrekking tot specifieke gevallen van 
mogelijke wetenschapsfraude alleen advies uitbren-
gen als de universitaire commissies al een intern 
onderzoek hebben gevoerd en een uitspraak hebben 
gedaan. 

De bijkomende fondsen die de Vlaamse overheid aan 
de KVAB heeft toegeschoven, stellen haar in staat om 
het Denkersprogramma verder uit te bouwen en 
buitenlandse experten aan te trekken. Bovendien 
zullen de jaarlijkse Onderscheidingen Wetenschaps-
communicatie, die vorig jaar voor het eerst werden 
georganiseerd, voortaan kunnen rekenen op 
overheidssteun. 

De Vlaamse Regering heeft op 23 mei 2014 de nieuwe 
statuten van de academie bekrachtigd die op 23 
april jl. met unanimiteit waren goedgekeurd door een 
bijzondere algemene vergadering. De nieuwe 
statuten zijn ook op de datum van de bekrachtiging 
door de regering in werking getreden.

Het algemene doel van de wijziging van de statuten 
was de bestuursstructuur en de efficiëntie van de 
operationele leiding van de Academie te verbeteren, 
samenwerking en taakverdeling binnen het bestuur te 
bevorderen en procedures te voorzien om mogelijke 
conflicten intern op te lossen.

De statuten werden ook aangepast aan de huidige 
staatsstructuur. Zij brengen belangrijke wijzigingen 
mee in de samenstelling en werking van de bestuurs-
organen van de Academie, die in een aantal opzich-
ten gemoderniseerd worden. Zij moeten de Acade-
mie ook toelaten in te spelen op gewijzigde omstan-

digheden. Verwacht wordt dat de nieuwe statuten de 
Academie een bijkomend elan zullen geven.

De KVAB heeft nu een Raad van Bestuur in plaats van 
een Bestuurscommissie. Er is een voorzitter en een 
ondervoorzitter. Het mandaat van vast secretaris 
wordt beperkt tot 4 jaar.
De huidige aantredende voorzitter, prof. Willem Elias 
uit de Klasse van de Kunsten, is de eerste ondervoorzit-
ter. Hij wordt voorzitter op 1 januari 2015.

Het mandaat van de huidige vast secretaris, prof. em. 
Géry van Outryve d'Ydewalle neemt een einde op 31 
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voor een vast secretaris en voor een ondervoorzitter 
georganiseerd. In afwachting van de verkiezing van 
een nieuwe vast secretaris heeft de Raad van Bestuur, 
in zijn vergadering van 5 juni, prof. em. Freddy Dumor-
tier aangesteld als waarnemend vast secretaris vanaf 
1 september 2014.

Freddy Dumortier (°23.04.1947) is doctor in de wiskundige 
wetenschappen, emeritus gewoon hoogleraar en 
erevicerector van de Universiteit Hasselt. Hij was o.a. 
voorzitter van het Belgisch Wiskundig Genootschap, van 
het Nationaal Comité voor Wiskunde en van de Natio-
nale Raad van de Wetenschappelijke Unies. Hij was 
klassenbestuurder van de Klasse van de Natuurweten-
schappen in de periode 2010-2011. In december 2012 
werd hij voor twee jaar aangesteld als algemeen 
beheerder van de KVAB met als opdracht het opvolgen 
van de financiële en administratieve organisatie, alsook 
het opstarten van de nieuwe initiatieven beschreven in 
het convenant met de Vlaamse Regering voor de 
periode 2013-2017.
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De VCWI werd opgericht door de KVAB samen met 
de KAGB (Koninklijke Academie voor Geneeskunde 

De opdracht van de VCWI is dubbel. Ten eerste 
brengt zij, op vraag van de betrokken instelling of de 
betrokken onderzoeker, advies uit over cases die al 
behandeld werden in één of meerdere commissies 

Innoverende koers KVAB krijgt 
appreciatie van Vlaamse overheid

De Vlaamse Regering heeft op 23 mei 2014 de nieuwe 
statuten van de academie bekrachtigd die op 23 

digheden. Verwacht wordt dat de nieuwe statuten de 
Academie een bijkomend elan zullen geven.

Nieuwe statuten en nieuwe bestuursstructuur voor de Academie.

>> vervolg pagina 1. Lentevergadering in teken van oorlogsherdenking
ACADEMIE DAALT VIRTUEEL AF IN LOOPGRAVEN VAN DE FRONTSTREEK

De opkomst was groot: ruim 100 Academieleden 
namen deel aan de Lentevergadering in Ieper, die – 
hoe kon het anders – in het teken stond van de 
herdenking van W.O. I, die honderd jaar geleden 
uitbrak. Hoogtepunt van het programma was het 
bezoek aan het volledig vernieuwde In Flanders Fields 
Museum in de Lakenhallen, waar het historische 
verhaal van ‘De Grooten Oorlog’ in de West-Vlaamse 
frontstreek visueel wordt verteld. Ook een bezoek 
aan de Kazematten, de ondergrondse ruimtes van 
de Vaubanvestingen en het bijwonen van de Last 
Post aan de Menenpoort waren in het dagvullend 
progra mma opgenomen.

Voor de naar schatting 550.000 bezoekers die jaarlijks 
de frontstreek bezoeken is het In Flanders Fields 
Museum een confronterende ‘onderdompeling’ in 
de verschrikkingen van ’14-’18 . Volgens conservator 
Piet Chielens is In Flanders Fields voor twee derden 
onder hen de uitvalsbasis voor een verdere verken-
ning van de regio, die bezaaid ligt met militaire 
begraafplaatsen en andere getuigen van de 
hecatombe tussen 1914 en 1918. Blikvanger van het 
museum, waar men ‘interactief’ naar 480 gepersona-
liseerde verhalen kan luisteren van soldaten en 
burgers, is de opstelling ‘In Flanders Earth’, een high 
tech cocon waarin het landschap zelf als getuige 
wordt opgeroepen. Luchtfoto’s van nu worden 
digitaal gematcht met luchtfoto’s van toen, wat voor 
de bezoeker, die volop kan navigeren tussen de 
foto’s in de database, uniek vergelijkingsmateriaal 
oplevert. Het bezoek aan het museum knoopte 
perfect aan bij het voormiddaggedeelte van de 
Lentevergadering in het stadhuis, waar professor 
Jean Bourgeois (UGent) met zijn lezing ‘Luchtfotogra-
fie en archeologisch onderzoek in verband met W.O. 
I’ een nieuw licht wierp op de littekens die het 
oorlogsgeweld in het landschap heeft gemaakt. Zijn 
onderzoek lag aan de basis van de ‘In Flanders Earth’ 
opstelling. 

Oorlogsgebied in kaart gebracht
Amper elf jaar nadat Orville Wright, een van de 
gebroeders Wright, met zijn Flyer 1 in 59 seconden 
een afstand van 260 meter had overbrugd, werden 
vliegtuigen die met een fotocamera waren uitgerust 
al volop ingezet voor spionagedoeleinden boven de 
frontstreek. Ze registreerden troepenbewegingen, 
lokaliseerden geschutsopstellingen en loopgraven. 
Geen plaatsje in West-Vlaanderen dat niet op de 
gevoelige plaat werd gezet. Het waren overwegend 
schuine luchtfoto’s die de onderzoekers van UGent 
aan de hand van speciale software hebben rechtge-
trokken. Georectificatie noemt men de techniek. Er 
bestonden beelden van net voor de oorlog, tijdens 
het krijgsgeweld en van kort na de reconstructie. Dat 
leverde nuttig vergelijkingsmateriaal op. Aangevuld 
met de resultaten van geofysische prospectie kon het 
hele oorlogsgebied in West-Vlaanderen in kaart 
worden gebracht. Lange tijd werd W.O. I in onze 
contreien alleen geassocieerd met de loopgraven in 
de frontstreek. Maar het oorlogserfgoed bleek veel 
groter te zijn dan alleen de frontstreek. Aan verkleurin-
gen, heuveltjes, verzinkingen in het landschap werd 
het oorlogspatrimonium tot op een foutmarge van 5 
m in kaart gebracht. De prikkeldraadversperringen, 
artillerieopstellingen, barakken, vliegvelden, munitie-

depots, materiaaldepots, trainingssites en het hinter-
land beslaan een brede strook van Noord tot Zuid die 
ruim de helft van het West-Vlaamse grondgebied 
beslaan. “De combinatie van luchtfotografie en 
archeologisch onderzoek illustreert perfect hoe het 
landschap slachtoffer geworden is van de oorlog”, 
aldus Jean Bourgeois. Nieuw in het In Flanders Fields 
Museum is het gedeelte gewijd aan de psychische en 
fysieke gevolgen van het krijgsgeweld. Voor de 
realisatie van het medische luik werkte Ieper samen 
met het Dr. Guislain ziekenhuis in Gent. Zo gaat er 
bijzondere aandacht naar de ‘Shell Shock’, de 
psychiatrische en psychische aandoening veroor-
zaakt door van dichtbij ontplofte granaten. Slachtof-
fers trokken zich terug in waanzin en waren niet langer 
geschikt voor militaire dienst. De ernst van deze 
oorlogsneurose werd eerst door legeroversten niet 
ingezien. Getroffenen werden na een tijdje gewoon 
naar het front teruggestuurd, of erger nog als deser-
teur gefusilleerd. Ook raakten soldaten tijdens de 
onophoudelijke beschietingen zwaar verminkt. Een 
lichtpuntje toch. De behandeling en pogingen tot 
reconstructie van gemutileerde lichaamsdelen 
vormde de aanzet van wat wij nu kennen als 
plastische chirurgie.

Geen stiltezone
Professor Marcel Smets, tussen 2005 en 2010 Vlaams 
bouwmeester, belichtte in zijn betoog de wederop-
bouw van Ieper na W.O. I. Doordat de voorkeur 
uitging naar een ‘decor voor de levenden’ mist de 
stad, volgens hem, het versteende getuigenis aan de 
ellende die haar werd aangedaan. “Misschien”, zo 
opperde hij, “had men in navolging van het Franse 
Oradour sur Glane de ruïnes van de stadshallen en de 
St.-Maartenstoren als stiltezone en symbool van de 
gruwel moeten behouden. Nu fungeert alleen het In 
Flanders Fields Museum als een soort toeristisch relict 
van het verleden. De herinnering aan ‘De Groote 
Oorlog’ is veel prominenter aanwezig in het 
landschap rondom de stad. Denk aan de militaire 
begraafplaatsen en aan bunkers, monumenten, 
kraters van artilleriegeschut (Hill 60, 62), kraters van de 
mijnenslag van Mesen.” Het creëren van een 
stiltezone rondom de Hallen en het gerechtsgebouw 
werd verdedigd door architect Eugène Dhuicque, 
die werkte in opdracht van het Ministerie van Kunsten 
en Wetenschappen. Maar zijn visie werd opzijgescho-
ven ten voordele van een heropbouw die het 
symbool moest zijn van de wederopstanding en de 
culturele overwinning op de barbarij van de oorlog. 
Architect Jules Coomans koos voor een minimale 
aanpassing van de historische structuren, wat 
uitmondde in de collage van gevels in een neogoti-
sche stijl die tekenend is voor het huidige stadscen-
trum. Deze bouwtrant staat ook bekend als ‘vieux-
neuf’ architectuur. Ter compensatie mochten de 
Britten, die eveneens hadden geijverd voor een ‘zone 
of silence’, in 1927 aan de Menenpoort een herden-
kingsmonument bouwen ter nagedachtenis van de 
54.896 gesneuvelde soldaten van het Gemenebest 
die nooit meer konden worden teruggevonden. Al 
hun namen staan in het monument gebeiteld. Sinds 
1929 – de periode van W.O. II 1940-1944 uitgezonderd 
– laten klaroenblazers van de brandweer elke avond 
aan de Menenpoort de Last Post weerklinken als 
eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten.

Marc Vanneste

In Flanders Fields Museum te Ieper

Professor Jacques Willems 

De heer Marcel Smets

De heer Piet Chielens

De heer Jean Bourgeois
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KVAB-lid Egbert Lox hield key note 
speech tijdens Europese Green 
Week

ZUINIG MET KRITISCHE MATERIALEN, GUL 
MET RECYCLEREN       

Marc Vanneste

Tijdens de Green Week van de EU op 3, 4 en 5 juni jl. 
was KVAB-lid Egbert Lox een van de key note sprekers 
met een uiteenzetting over efficiënt omspringen met 
onze (schaarse) grondstoffen. Het thema van deze 
grote milieuconferentie had te maken met ‘kringloop-
economie, doeltreffende grondstoffenbehandeling 
en afvalbeheersing’. Lox gaf volgende boodschap 
mee: “We moeten met zijn allen nog beter recycleren 
en de industrie moet weloverwogen gebruik maken 
van haar basismaterialen. Want zo handelen maakt 
de Europese economie minder afhankelijk van grond-
stoffeninvoer en bovendien is het heilzaam voor het 
milieu.” Om die doelstellingen mogelijk te maken 
pleitte hij op Europees niveau voor een aanpassing 
en uitbreiding van het wettelijke kader.

Eind mei had Egbert Lox over deze problematiek een 
‘thought leader’ column geschreven in het magazine 
van de EU. De thematiek sluit naadloos aan bij het 
KVAB Standpunt over Dreigende Metaalschaarste 
dat hij eerder op het jaar samen met de KVAB-leden 
Etienne Aernoudt, Dirk Fransaer 
en Karel Van Acker heeft gepu-
bliceerd (zie in deze editie ook de 
rubriek publicaties van de KVAB). 

Egbert Lox studeerde af als 
scheikundig ingenieur aan de 
UGent en had van 2006 tot 2012 
de leiding over de afdeling 
Onderzoek & Ontwikkeling van 
de Groep Umicore, die zich 
toelegt op materiaaltechnolo-
gie en recyclage. In 2013 werd 
hij vicevoorzitter van de 
afdeling ‘beleidsadvies’, onder-
gebracht in de Umicore hoofd-
zetel te Brussel. Deze groep 
heeft industriële installaties in 
alle continenten en telt wereld-
wijd 14.000 medewerkers van 
wie er 3000 werkzaam zijn in de 
vestigingen van Hoboken, Olen 
en Zolder. De helft van de 

activiteiten heeft te maken met recyclage, de 
andere helft betreft de productie van katalysato-
ren en energie opwekkende producten zoals 
lythiumbatterijen en fotovoltaïsche cellen. “Deze 
activiteiten zijn het resultaat van een ingewikkeld 
industrieel proces dat wetenschappelijk stevig is 
onderbouwd volgens het principe van zo zuinig 
mogelijk grondstoffen aanwenden en zo goed 
mogelijk recycleren”, benadrukt Egbert Lox. Het 
hele proces is eigenlijk te vatten onder de noemer 
‘kringloopeconomie’, dat het centrale thema was 
van de Green Week van de EU.

Waarom is er eigenlijk gekozen voor een conferen-
tie over kringloopeconomie, grondstoffenbehan-
deling en afvalbeheersing?

Egbert Lox: “Wist u dat amper 1/3 van de recupera-
bele producten in het recyclagecircuit terecht-
komt? 2/3 blijft gewoon thuis rondslingeren. Ik denk 
aan mobiele telefoons die, achtergelaten in een 
lade, als ‘reserve’ een eigen leven gaan leiden. 
Ook tablets en laptops horen in dat rijtje thuis. 
Jammer dat ze vaak gewoon ‘vergeten’ worden, 
want ze bevatten zeldzame grondstoffen zoals 
lythium en kobalt en zelfs edele metalen zoals 
goud, van onschatbare waarde voor de industrie.”

Er bestaan toch verzamelpunten in onze container-
parken?

Egbert Lox: “Dat is waar, 
maar daar komt slechts een 
deel van de afgedankte 
apparatuur terecht. Volgens 
schattingen ligt er per 
EU-burger en per jaar 17 kilo 
elektrisch en elektronisch 
materiaal te grabbel. Er moet 
dringend werk worden 
gemaakt van een bewust-
makingsronde die de burger 
wijst op de gemiste kansen 
voor het opkrikken van ons 
aller welvaart en welzijn. 
Want door het herwinnen van 
waardevolle en kritische 
materialen draagt hij bij tot 
een hogere concurrentie-
kracht van Europa’s industri-
ele bedrijven. Bovendien is 
recyclage goed voor het 
milieu.”

Er is nood aan een wettelijk kader om het doelma-
tig gebruik van grondstoffen en recyclage aan te 
moedigen en te stroomlijnen. En dat gebeurt, 
volgens u, het best op Europees niveau?

Egbert Lox: “Inderdaad, minstens op EU niveau en 
mocht het kunnen zelfs op mondiale schaal, al is 
dat wellicht een wensdroom. Hoe dan ook, de EU is 
een sterk economisch machtsblok en kan een 
inspiratiebron zijn voor de rest van de wereld. 
Enkele instanties binnen de EU zijn volop bezig met 
het voorbereiden van een wettelijk kader. Denk 
aan de ‘Raw materials initiative’, dat actief is op 
industrieel niveau, terwijl de ‘Resource efficiency 
flagship’ en de ‘European innovation partnership 
on raw materials’ consumentgericht zijn. Zij probe-
ren het bewustmakingsproces op gang te trekken. 
Uiteraard moet de hele procedure nog haar geijkte 
weg bewandelen via de Commissie, Raad van 
Ministers en Parlement vooraleer uit te monden in 
bindende richtlijnen.”

En wat doen om de maffiose praktijken met industri-
eel afval een halt toe te roepen?

Egbert Lox: “Iedereen weet ondertussen dat de 
haven van Antwerpen de Europese poort is naar 
het Afrikaanse continent voor de uitvoer van 
afgedankte auto’s volgestouwd met gedumpte 

Kunt u dit nader verklaren?

Egbert Lox: “Europa, waar de wieg stond van de 
industriële revolutie, is nog steeds een industrie-
macht van betekenis. Omdat het slechts in 
beperkte mate toegang heeft tot grondstoffen is 
het aangewezen op invoer en dus kwetsbaar. 
Bovendien wordt de grondstoffenmarkt voor 
schaarse materialen als lanthaan (mobiele 
telefoons, laptops, hybride auto’s) en tantaal 
(medische apparatuur en optische instrumenten) 
verstoord door protectionistische maatregelen 
zoals exportbeperkingen, prijsafspraken en investe-
ringsbeperkingen. Dat geldt niet enkel voor 
zeldzame aarden, ook materialen zoals goud, 
cokes en fosfor zijn in het lijstje van de kwetsbare 
grondstoffen opgenomen. Bovendien verloopt de 
mijnbouw in sommige landen niet in optimale 
omstandigheden en is er veel milieu impact. 

Daarom is zuinig omspringen met grondstoffen en 
het herwinnen van waardevolle materialen hier het 
ordewoord. Overigens helpt recyclage om de 
gezondheid te beschermen en het 
milieu te verbeteren. Volgend 
voorbeeld kan dit staven: uit een ton 
gebruikte autokatalysatoren kan 
ongeveer 2000 gram pgms (platina-
groep-metalen) worden gewonnen 
tegenover 5 gram per ton ertsen. En bij 
de herwinning van metalen stoten de 
recyclage activiteiten van Umicore 
90% minder CO² uit dan bij de traditio-
nele mijnbouw. Zo zie je maar.”

Wat moet er gebeuren om de mensen 
bewust te maken van het nut van 
recyclage?

Egbert Lox: “Zoals aangestipt is er 
nood aan een bewustmakingsproces 
bij de consument, die vergeet dat zijn 
afgedankte telefoon en tablet 

waardevolle industriële materialen bevat. Een van 
de pistes die naar voren wordt geschoven is de 
optie om op deze materialen statiegeld in te 
voeren zoals we dat kennen bij glazen flessen. Ook 
de gedachte dat bij upgraden apparatuur net zo 
goed kan functioneren als vroeger, zou beter 
ingang moeten vinden. De modulaire opbouw van 
elektronische apparatuur met inwisselbare compo-
nenten is een andere mogelijkheid om te verhinde-
ren dat defecte toestellen achteloos worden 
weggegooid. Het promoten van herstelpunten – 
naar het voorbeeld van de computerdokter – is een 
andere uitweg.”

Zal de high tech industrie, waar bedrijven elkaar 
naar de kroon steken om de consument zo snel 
mogelijk te verleiden met nieuwe gadgets en 
toepassingen, daar wel oren voor hebben?

Egbert Lox: “Een van de oorzaken voor het snelle 
opsouperen van kritische grondstoffen is de innova-
tierace, waarbij nieuwe technologieën in een 
razend tempo op de markt worden gegooid. 
Mobiele telefoon, tablets, laptops zijn voor je het 
beseft ‘verouderd’ en worden gedumpt. Maar toch 
gloort er een lichtpuntje. De technologiegiganten 
beseffen maar al te goed dat sommige materialen 
eindig zijn. Hun O&O afdelingen zitten niet stil en zijn 
zich in alle stilte aan het wapenen tegen dat 
tekort.”

elektrische en elektronische apparatuur. Ofwel 
gaat die apparatuur in Afrika een tweede leven 
leiden, ofwel wordt ze ontmanteld. Jammer 
genoeg vaak door onbevoegden. De helft van de 
herbruikbare materialen belandt zo op reusachtige 
schroothopen met struinende kinderen. Die 
schrijnende beelden zijn op ons aller netvlies 
gebrand. Mensonterende toestanden, maar ook 
ongezond en schadelijk voor het milieu. Vaak zijn ze 
het eindpunt van illegale afvalstromen, aange-
stuurd door maffiose organisaties, die er grof geld 
aan verdienen. In principe is het bij ons verboden  
om uitgediende goederen te exporteren, maar het 
verbod wordt omzeild. Maar één haven viseren en 
afsluiten bijvoorbeeld helpt niet, omdat afvalsche-
pen in de kortste keren uitwijken naar een concur-
rerende aanlegplaats. Ook hier kan alleen een 
Europese aanpak helpen om dergelijke praktijken 
met een verscherpt douanetoezicht een halt toe te 
roepen.” 

Amper 1/3 van de recuperabele produc-
ten komt in het recyclagecircuit terecht; 
2/3 blijft gewoon thuis rondslingeren!

Amper 1/3 van de recuperabele produc
ten komt in het recyclagecircuit terecht; 
2/3 blijft gewoon thuis rondslingeren!

“
Daarom is zuinig omspringen met grondstoffen en 
het herwinnen van waardevolle materialen hier het 
ordewoord. Overigens helpt recyclage om de 

2/3 blijft gewoon thuis rondslingeren!
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ren het bewustmakingsproces op gang te trekken. 
Uiteraard moet de hele procedure nog haar geijkte 
weg bewandelen via de Commissie, Raad van 
Ministers en Parlement vooraleer uit te monden in 
bindende richtlijnen.”

En wat doen om de maffiose praktijken met industri-
eel afval een halt toe te roepen?

Egbert Lox: “Iedereen weet ondertussen dat de 
haven van Antwerpen de Europese poort is naar 
het Afrikaanse continent voor de uitvoer van 
afgedankte auto’s volgestouwd met gedumpte 

Kunt u dit nader verklaren?

Egbert Lox: “Europa, waar de wieg stond van de 
industriële revolutie, is nog steeds een industrie-
macht van betekenis. Omdat het slechts in 
beperkte mate toegang heeft tot grondstoffen is 
het aangewezen op invoer en dus kwetsbaar. 
Bovendien wordt de grondstoffenmarkt voor 
schaarse materialen als lanthaan (mobiele 
telefoons, laptops, hybride auto’s) en tantaal 
(medische apparatuur en optische instrumenten) 
verstoord door protectionistische maatregelen 
zoals exportbeperkingen, prijsafspraken en investe-
ringsbeperkingen. Dat geldt niet enkel voor 
zeldzame aarden, ook materialen zoals goud, 
cokes en fosfor zijn in het lijstje van de kwetsbare 
grondstoffen opgenomen. Bovendien verloopt de 
mijnbouw in sommige landen niet in optimale 
omstandigheden en is er veel milieu impact. 

Daarom is zuinig omspringen met grondstoffen en 
het herwinnen van waardevolle materialen hier het 
ordewoord. Overigens helpt recyclage om de 
gezondheid te beschermen en het 
milieu te verbeteren. Volgend 
voorbeeld kan dit staven: uit een ton 
gebruikte autokatalysatoren kan 
ongeveer 2000 gram pgms (platina-
groep-metalen) worden gewonnen 
tegenover 5 gram per ton ertsen. En bij 
de herwinning van metalen stoten de 
recyclage activiteiten van Umicore 
90% minder CO² uit dan bij de traditio-
nele mijnbouw. Zo zie je maar.”

Wat moet er gebeuren om de mensen 
bewust te maken van het nut van 
recyclage?

Egbert Lox: “Zoals aangestipt is er 
nood aan een bewustmakingsproces 
bij de consument, die vergeet dat zijn 
afgedankte telefoon en tablet 

waardevolle industriële materialen bevat. Een van 
de pistes die naar voren wordt geschoven is de 
optie om op deze materialen statiegeld in te 
voeren zoals we dat kennen bij glazen flessen. Ook 
de gedachte dat bij upgraden apparatuur net zo 
goed kan functioneren als vroeger, zou beter 
ingang moeten vinden. De modulaire opbouw van 
elektronische apparatuur met inwisselbare compo-
nenten is een andere mogelijkheid om te verhinde-
ren dat defecte toestellen achteloos worden 
weggegooid. Het promoten van herstelpunten – 
naar het voorbeeld van de computerdokter – is een 
andere uitweg.”

Zal de high tech industrie, waar bedrijven elkaar 
naar de kroon steken om de consument zo snel 
mogelijk te verleiden met nieuwe gadgets en 
toepassingen, daar wel oren voor hebben?

Egbert Lox: “Een van de oorzaken voor het snelle 
opsouperen van kritische grondstoffen is de innova-
tierace, waarbij nieuwe technologieën in een 
razend tempo op de markt worden gegooid. 
Mobiele telefoon, tablets, laptops zijn voor je het 
beseft ‘verouderd’ en worden gedumpt. Maar toch 
gloort er een lichtpuntje. De technologiegiganten 
beseffen maar al te goed dat sommige materialen 
eindig zijn. Hun O&O afdelingen zitten niet stil en zijn 
zich in alle stilte aan het wapenen tegen dat 
tekort.”

elektrische en elektronische apparatuur. Ofwel 
gaat die apparatuur in Afrika een tweede leven 
leiden, ofwel wordt ze ontmanteld. Jammer 
genoeg vaak door onbevoegden. De helft van de 
herbruikbare materialen belandt zo op reusachtige 
schroothopen met struinende kinderen. Die 
schrijnende beelden zijn op ons aller netvlies 
gebrand. Mensonterende toestanden, maar ook 
ongezond en schadelijk voor het milieu. Vaak zijn ze 
het eindpunt van illegale afvalstromen, aange-
stuurd door maffiose organisaties, die er grof geld 
aan verdienen. In principe is het bij ons verboden  
om uitgediende goederen te exporteren, maar het 
verbod wordt omzeild. Maar één haven viseren en 
afsluiten bijvoorbeeld helpt niet, omdat afvalsche-
pen in de kortste keren uitwijken naar een concur-
rerende aanlegplaats. Ook hier kan alleen een 
Europese aanpak helpen om dergelijke praktijken 
met een verscherpt douanetoezicht een halt toe te 
roepen.” 

Amper 1/3 van de recuperabele produc-
ten komt in het recyclagecircuit terecht; 
2/3 blijft gewoon thuis rondslingeren!

Amper 1/3 van de recuperabele produc
ten komt in het recyclagecircuit terecht; 
2/3 blijft gewoon thuis rondslingeren!

“
Daarom is zuinig omspringen met grondstoffen en 
het herwinnen van waardevolle materialen hier het 
ordewoord. Overigens helpt recyclage om de 

2/3 blijft gewoon thuis rondslingeren!

”
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KVAB-lid Egbert Lox hield key note 
speech tijdens Europese Green 
Week

ZUINIG MET KRITISCHE MATERIALEN, GUL 
MET RECYCLEREN       

Marc Vanneste

Tijdens de Green Week van de EU op 3, 4 en 5 juni jl. 
was KVAB-lid Egbert Lox een van de key note sprekers 
met een uiteenzetting over efficiënt omspringen met 
onze (schaarse) grondstoffen. Het thema van deze 
grote milieuconferentie had te maken met ‘kringloop-
economie, doeltreffende grondstoffenbehandeling 
en afvalbeheersing’. Lox gaf volgende boodschap 
mee: “We moeten met zijn allen nog beter recycleren 
en de industrie moet weloverwogen gebruik maken 
van haar basismaterialen. Want zo handelen maakt 
de Europese economie minder afhankelijk van grond-
stoffeninvoer en bovendien is het heilzaam voor het 
milieu.” Om die doelstellingen mogelijk te maken 
pleitte hij op Europees niveau voor een aanpassing 
en uitbreiding van het wettelijke kader.

Eind mei had Egbert Lox over deze problematiek een 
‘thought leader’ column geschreven in het magazine 
van de EU. De thematiek sluit naadloos aan bij het 
KVAB Standpunt over Dreigende Metaalschaarste 
dat hij eerder op het jaar samen met de KVAB-leden 
Etienne Aernoudt, Dirk Fransaer 
en Karel Van Acker heeft gepu-
bliceerd (zie in deze editie ook de 
rubriek publicaties van de KVAB). 

Egbert Lox studeerde af als 
scheikundig ingenieur aan de 
UGent en had van 2006 tot 2012 
de leiding over de afdeling 
Onderzoek & Ontwikkeling van 
de Groep Umicore, die zich 
toelegt op materiaaltechnolo-
gie en recyclage. In 2013 werd 
hij vicevoorzitter van de 
afdeling ‘beleidsadvies’, onder-
gebracht in de Umicore hoofd-
zetel te Brussel. Deze groep 
heeft industriële installaties in 
alle continenten en telt wereld-
wijd 14.000 medewerkers van 
wie er 3000 werkzaam zijn in de 
vestigingen van Hoboken, Olen 
en Zolder. De helft van de 

activiteiten heeft te maken met recyclage, de 
andere helft betreft de productie van katalysato-
ren en energie opwekkende producten zoals 
lythiumbatterijen en fotovoltaïsche cellen. “Deze 
activiteiten zijn het resultaat van een ingewikkeld 
industrieel proces dat wetenschappelijk stevig is 
onderbouwd volgens het principe van zo zuinig 
mogelijk grondstoffen aanwenden en zo goed 
mogelijk recycleren”, benadrukt Egbert Lox. Het 
hele proces is eigenlijk te vatten onder de noemer 
‘kringloopeconomie’, dat het centrale thema was 
van de Green Week van de EU.

Waarom is er eigenlijk gekozen voor een conferen-
tie over kringloopeconomie, grondstoffenbehan-
deling en afvalbeheersing?

Egbert Lox: “Wist u dat amper 1/3 van de recupera-
bele producten in het recyclagecircuit terecht-
komt? 2/3 blijft gewoon thuis rondslingeren. Ik denk 
aan mobiele telefoons die, achtergelaten in een 
lade, als ‘reserve’ een eigen leven gaan leiden. 
Ook tablets en laptops horen in dat rijtje thuis. 
Jammer dat ze vaak gewoon ‘vergeten’ worden, 
want ze bevatten zeldzame grondstoffen zoals 
lythium en kobalt en zelfs edele metalen zoals 
goud, van onschatbare waarde voor de industrie.”

Er bestaan toch verzamelpunten in onze container-
parken?

Egbert Lox: “Dat is waar, 
maar daar komt slechts een 
deel van de afgedankte 
apparatuur terecht. Volgens 
schattingen ligt er per 
EU-burger en per jaar 17 kilo 
elektrisch en elektronisch 
materiaal te grabbel. Er moet 
dringend werk worden 
gemaakt van een bewust-
makingsronde die de burger 
wijst op de gemiste kansen 
voor het opkrikken van ons 
aller welvaart en welzijn. 
Want door het herwinnen van 
waardevolle en kritische 
materialen draagt hij bij tot 
een hogere concurrentie-
kracht van Europa’s industri-
ele bedrijven. Bovendien is 
recyclage goed voor het 
milieu.”

Er is nood aan een wettelijk kader om het doelma-
tig gebruik van grondstoffen en recyclage aan te 
moedigen en te stroomlijnen. En dat gebeurt, 
volgens u, het best op Europees niveau?

Egbert Lox: “Inderdaad, minstens op EU niveau en 
mocht het kunnen zelfs op mondiale schaal, al is 
dat wellicht een wensdroom. Hoe dan ook, de EU is 
een sterk economisch machtsblok en kan een 
inspiratiebron zijn voor de rest van de wereld. 
Enkele instanties binnen de EU zijn volop bezig met 
het voorbereiden van een wettelijk kader. Denk 
aan de ‘Raw materials initiative’, dat actief is op 
industrieel niveau, terwijl de ‘Resource efficiency 
flagship’ en de ‘European innovation partnership 
on raw materials’ consumentgericht zijn. Zij probe-
ren het bewustmakingsproces op gang te trekken. 
Uiteraard moet de hele procedure nog haar geijkte 
weg bewandelen via de Commissie, Raad van 
Ministers en Parlement vooraleer uit te monden in 
bindende richtlijnen.”

En wat doen om de maffiose praktijken met industri-
eel afval een halt toe te roepen?

Egbert Lox: “Iedereen weet ondertussen dat de 
haven van Antwerpen de Europese poort is naar 
het Afrikaanse continent voor de uitvoer van 
afgedankte auto’s volgestouwd met gedumpte 
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beperkte mate toegang heeft tot grondstoffen is 
het aangewezen op invoer en dus kwetsbaar. 
Bovendien wordt de grondstoffenmarkt voor 
schaarse materialen als lanthaan (mobiele 
telefoons, laptops, hybride auto’s) en tantaal 
(medische apparatuur en optische instrumenten) 
verstoord door protectionistische maatregelen 
zoals exportbeperkingen, prijsafspraken en investe-
ringsbeperkingen. Dat geldt niet enkel voor 
zeldzame aarden, ook materialen zoals goud, 
cokes en fosfor zijn in het lijstje van de kwetsbare 
grondstoffen opgenomen. Bovendien verloopt de 
mijnbouw in sommige landen niet in optimale 
omstandigheden en is er veel milieu impact. 

Daarom is zuinig omspringen met grondstoffen en 
het herwinnen van waardevolle materialen hier het 
ordewoord. Overigens helpt recyclage om de 
gezondheid te beschermen en het 
milieu te verbeteren. Volgend 
voorbeeld kan dit staven: uit een ton 
gebruikte autokatalysatoren kan 
ongeveer 2000 gram pgms (platina-
groep-metalen) worden gewonnen 
tegenover 5 gram per ton ertsen. En bij 
de herwinning van metalen stoten de 
recyclage activiteiten van Umicore 
90% minder CO² uit dan bij de traditio-
nele mijnbouw. Zo zie je maar.”

Wat moet er gebeuren om de mensen 
bewust te maken van het nut van 
recyclage?

Egbert Lox: “Zoals aangestipt is er 
nood aan een bewustmakingsproces 
bij de consument, die vergeet dat zijn 
afgedankte telefoon en tablet 

waardevolle industriële materialen bevat. Een van 
de pistes die naar voren wordt geschoven is de 
optie om op deze materialen statiegeld in te 
voeren zoals we dat kennen bij glazen flessen. Ook 
de gedachte dat bij upgraden apparatuur net zo 
goed kan functioneren als vroeger, zou beter 
ingang moeten vinden. De modulaire opbouw van 
elektronische apparatuur met inwisselbare compo-
nenten is een andere mogelijkheid om te verhinde-
ren dat defecte toestellen achteloos worden 
weggegooid. Het promoten van herstelpunten – 
naar het voorbeeld van de computerdokter – is een 
andere uitweg.”

Zal de high tech industrie, waar bedrijven elkaar 
naar de kroon steken om de consument zo snel 
mogelijk te verleiden met nieuwe gadgets en 
toepassingen, daar wel oren voor hebben?

Egbert Lox: “Een van de oorzaken voor het snelle 
opsouperen van kritische grondstoffen is de innova-
tierace, waarbij nieuwe technologieën in een 
razend tempo op de markt worden gegooid. 
Mobiele telefoon, tablets, laptops zijn voor je het 
beseft ‘verouderd’ en worden gedumpt. Maar toch 
gloort er een lichtpuntje. De technologiegiganten 
beseffen maar al te goed dat sommige materialen 
eindig zijn. Hun O&O afdelingen zitten niet stil en zijn 
zich in alle stilte aan het wapenen tegen dat 
tekort.”
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elektrische en elektronische apparatuur. Ofwel 
gaat die apparatuur in Afrika een tweede leven 
leiden, ofwel wordt ze ontmanteld. Jammer 
genoeg vaak door onbevoegden. De helft van de 
herbruikbare materialen belandt zo op reusachtige 
schroothopen met struinende kinderen. Die 
schrijnende beelden zijn op ons aller netvlies 
gebrand. Mensonterende toestanden, maar ook 
ongezond en schadelijk voor het milieu. Vaak zijn ze 
het eindpunt van illegale afvalstromen, aange-
stuurd door maffiose organisaties, die er grof geld 
aan verdienen. In principe is het bij ons verboden  
om uitgediende goederen te exporteren, maar het 
verbod wordt omzeild. Maar één haven viseren en 
afsluiten bijvoorbeeld helpt niet, omdat afvalsche-
pen in de kortste keren uitwijken naar een concur-
rerende aanlegplaats. Ook hier kan alleen een 
Europese aanpak helpen om dergelijke praktijken 
met een verscherpt douanetoezicht een halt toe te 
roepen.” 

Vlaams Academisch Centrum 
(2000-2014)

 Inez Dua

Het werd reeds aangekondigd… eind juni 2014 sluit 
het VLAC zijn deuren en verlaten de laatste VLAC-
fellows de Academie. Het VLAC (Vlaams Acade-
misch Centrum) was sinds 2000 het IAS (Institute for 
Advanced Study) dat door de KVAB werd beheerd. 
Het bood ruimte voor wetenschappelijke en 
artistieke samenwerkingsprojecten aan internatio-
nale duo’s en clusters van onderzoekers. Hiervoor 
werden jaarlijks een vijftiental fellows, voor periodes 
van één tot tien maanden, gehuisvest in het 
gebouw van de Koninklijke Stallingen. 

Het IAS-stramien is internationaal vrij verbreid met 
Princeton University als pionier, maar ook de univer-
siteiten van Stanford en Harvard of academiege-
bonden instituten zoals het NIAS (Nederland) 
bieden een dergelijke bijzonder geëigende onder-
zoeksomgeving. Het VLAC behoorde bij de 
relatieve minderheid van instituten die naast 
cultuur- en gedragswetenschappers ook natuurwe-
tenschappers te gast had. 

Internationaal wist het VLAC zich te manifesteren 
en werd het in 2005 lid van NetIAS, het Europees 
netwerk van IAS-en. In 2009 stapte het samen met 
een dertiental IAS-en succesvol mee in het EURIAS-
consortium, een Europees subsidieprogramma voor 
IAS-en. Het Brusselse IAS van onze Academie was 
mede omwille van het mondiale belang van Brussel 
als EU-hoofdstad in de eerste ronde (2010-2014) 
weliswaar zeer gegeerd. In de huidige vorm (2015-
2019) omvat EURIAS de instituten van Berlijn, 
Bologna, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, 
Edinburgh, Freiburg, Helsinki, Jerusalem, Lyon, 
Marseille, Parijs, Uppsala, Wenen, Wassenaar en Z・
ich. Meer informatie over de 
recent gepubliceerde call vindt u 
op www.eurias-fp.eu . 

De huidige EURIAS-fellows die als 
het ware eind juni de deur van het 
VLAC dicht doen zijn: 

- Dr. Giuditta Caliendo, University 
of Naples ‘Federico II’, Italy
“Rethinking togetherness: the 
discursive construction of identity 

in the EU.”

- Prof. Dr. Sally Bould, University of Massachusetts 
Boston, USA
“How do the various experiences of motherhood 
impact on women’s financial security in retirement 
for older women under different welfare state 
regimes in France, Belgium, Sweden, Germany and 
Italy.”

Alle publicaties en onderzoeksresultaten die 
voortkwamen uit de talrijke VLAC-projecten 
worden bewaard in de voormalige ontmoetings-
ruimte van het VLAC. Een representatief rapport is 
het door de KVAB gepubliceerde boek VISION & 
MATERIAL dat naar aanleiding van de viering van 
het tienjarig bestaan van het VLAC tot stand kwam 
en dat resultaten weergeeft van interdisciplinaire 
VLAC-onderzoekingen rondom het befaamde 
15de-eeuwse Lam Gods veelluik. Uiteraard blijft de 
aangroei van de collectie van publicaties die 
resulteren uit VLAC-projecten naargelang hun 
afwerking nog enkele jaren doorgaan. 

De generatie die van het VLAC gebruik mocht 
maken als VLAC-fellow 
(meerdere academiele-
den hadden een samen-
werkingsproject met een 
buitenlandse collega op 
basis van VLAC-
subsidiëring) of die als 
medewerker aan de 
organisatie van het VLAC 
mocht meewerken 
herinnert zich dankbaar 
een interdisciplinaire sfeer 
van stimulerende producti-
viteit. Het VLAC was immers 
een uniek initiatief in Vlaan-
deren dat hopelijk in de 
toekomst kan rekenen op 
nieuwe mogelijkheden. 

Er is nood aan een bewustmakings- 
proces bij de consument, die vergeet dat 
zijn afgedankte telefoon en tablet 
waardevolle industriële materialen 
bevat. 

Er is nood aan een bewustmakings- 
proces bij de consument, die vergeet dat 
zijn afgedankte telefoon en tablet 
waardevolle industriële materialen 
bevat. 

“
waardevolle industriële materialen 

”
Het bestuur van de Academie wenst 
uitdrukkelijk Prof. Dr. Marc De Mey te 
bedanken voor zijn jarenlange inzet en te 
feliciteren met de vele verwezenlijkingen 
als directeur van het VLAC (2006-2012). 

Sally Bould en Giuditta Caliendo bij Inez Dua
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De generatie die van het VLAC gebruik mocht 
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den hadden een samen-
werkingsproject met een 
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subsidiëring) of die als 
medewerker aan de 
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van stimulerende producti-
viteit. Het VLAC was immers 
een uniek initiatief in Vlaan-
deren dat hopelijk in de 
toekomst kan rekenen op 
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Het bestuur van de Academie wenst 
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8 9

500 000 minuten. Zo lang duurt één 
jaar ongeveer. En zo lang is het ook 
geleden dat de Jonge Academie het 
voetlicht zag. Een greep uit de waaier 
van activiteiten die plaatshadden en 
zullen volgen.

De Commissie Interdisciplinariteit 
organiseerde een publiek debat met 
de beleidsverantwoordelijken onder-
zoek van alle Vlaamse Universiteiten. 
Met de inhoud van het debat, en op 
basis van eigen onderzoek, werkt de 
Jonge Academie nu aan een nota 
over het faciliteren van interdiscipli-
nair onderzoek. Deze nota zal tijdens het najaar van 
2014 gepubliceerd worden. Op de website kan u de 
filmpjes van het integrale debat en de afzonderlijke 
presentaties bekijken: 
http://jongeacademie.be/onze-videos/

De Commissie Beleid was de motor voor een bezoek 
aan en van heel wat stakeholders. Uit deze eerste 
contacten groeiden vaste ontmoetingsmomenten 
tussen de JA-leden en de verantwoordelijken van 
hun universiteiten. Regelmatig worden JA-leden nu 
door hun vicerectoren geconsulteerd over beleids-
matige kwesties. Uit deze commissie groeide vervol-
gens de werkgroep Universiteit van de Toekomst. 
Deze werkgroep bereidt een tekst voor over hoe de 
universiteit er anno 2050 idealiter zou moeten uitzien. 
Met deze nota zal de Jonge Academie verder 
overleg plegen en gesprekken aangaan met alle 
betrokkenen. Daarnaast organiseerde de Commissie 
Beleid tijdens het voorjaar van 2014 een debat over 
wetenschapsbeleid met de deskundigen van de 
politieke partijen. De 'minutes' van het debat zijn 
beschikbaar op de website : 
http://jongeacademie.be/politiek-debat/

De Commissie Wetenschapscommunicatie gaf de 
aanzet voor enkele communicatie-initiatieven van 
de Jonge Academie. Er werd een schrijfstage aan 
de leden aangeboden, een samenwerking met 
Technopolis werd op poten gezet, en samen met de 
andere leden werd vorm gegeven aan de website, 
twitter, facebook en persstrategie van de Jonge 
Academie. In 2014 gaat de Commissie Weten-

schapscommunicatie volop voor 
‘Citizen Science’. Tijdens het evenement 
‘Zeg 't eens’ wordt een experiment met 
350 aanwezigen gehouden. Op 13 
november volgt een info-avond over 
'Citizen Science' voor alle geïnteres-
seerden. Save the date!

Bij de aanzet van het tweede werkings-
jaar, werd ook een Commissie Inter- 
nationalisering opgezet. Niet alleen de 
contacten met de Jonge Academies in 
het buitenland staan op de agenda, 
maar ook de situatie van buitenlandse 
onderzoekers in Vlaanderen.

 
De Jonge Academie gaat haar tweede werkingsjaar 
in met bijkomende steun: de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Geneeskunde behoort vanaf nu tot 
de Adviesraad van de Jonge Academie, en één van 
de leden van de Jonge Academie mag de bestuurs-
vergaderingen van de Academie voor Genees-
kunde bijwonen. Vanuit het kabinet Wetenschap en 
Innovatie mocht de KVAB bovendien een 
bijkomende subsidie ontvangen, die gedeeltelijk ook 
voor de werking van de Jonge Academie zal 
worden aangewend.

De Jonge Academie presenteerde ook haar maga-
zine Maja:  "Met Maja wil de Jonge Academie iets 
tastbaars nalaten door een stem te bieden aan 
onderzoek en onderzoekers in Vlaanderen op een 
vrije en open manier. Anders dan de huisbladen van 
de verschillende Vlaamse universiteiten hoeft de 
Jonge Academie geen reclame te maken voor deze 
of gene alma mater; Maja biedt 50 bladzijden 
leesvoer aan over alle grenzen van de universiteiten, 
disciplines en academische rangen en standen 
heen." Het is te lezen online op: 
http://jongeacademie.be/book/index.html.
Een gratis exemplaar kan worden aangevraagd via 
info@jongeacademie.be.

De Jonge Academie verkiest jaarlijks ook tien nieuwe 
leden. Zij worden verkozen op basis van weten-
schappelijke excellentie enerzijds, en motivatie en 
voorstellen met betrekking tot de Jonge Academie 
anderzijds. Meer info op: 
http://jongeacademie.be/leden/.

Zoals elke nationale academie speelt de 
KVAB ook een rol binnen de academische 
wereld op internationaal niveau. Met een 
behoorlijk aantal buitenlandse academiën 
heeft zij bilaterale overeenkomsten afgeslo-
ten waarlangs het mogelijk is uitwisselingsbe-
zoeken te financieren ten dienste van het 
wetenschappelijk onderzoek in internatio-
naal samenwerkingsverband.

De KVAB is ook lid van internationale koepels 
van academiën, zoals EASAC (European 
Academies Science Advisory Council voor 
de natuur- en de technische wetenschap-
pen) en ALLEA (All European Academies), de 
koepel van Europese academiën voor 
wetenschappen en kunsten.

Op 9 april 2014 was de KVAB gastinstelling 
voor ALLEA voor de academische zitting 
waarop de belangrijke internationale cultuur-
prijs Mme. De Stael werd uitgereikt. Het was 
EU-Commissievoorzitter Jose Manuel Barroso 
die de prijs uitreikte aan professor Luisa Passe-
rini voor haar levenswerk, de studie van 
interculturele relaties binnen Europa en 
daarbuiten, en het begrijpen van nieuwe 
vormen van Europese identiteit zoals deze 
zich ontwikkelen in een almaar toenemende 
“diasporische” wereld. Passerini leidt het 
onderzoeksproject Bodies Across Borders: 
Oral and Visual Memory in Europe and 
Beyond (BABE), dat gefinancierd wordt door 
de European Research Council.

De Jonge Academie in 500.000 minuten
Sophie Dejaegher

Internationale Samenwerking Internationale Samenwerking 

De KVAB heeft bilaterale akkoorden met andere academies 
waardoor werkbezoeken van hooggekwalificeerde onderzoe-
kers aan een instelling in het buitenland kunnen gefinancierd 
worden. Reis- en verblijfskosten worden betaald, de reiskosten 
door de uitzendende en de verblijfskosten door de ontvan-
gende academie. Indien u geïnteresseerd bent gelieve 
contact op te nemen met het secretariaat van de KVAB of per 
e-mail naar sofie.vanthournout@kvab.be. 
Meer informatie hierover is te vinden op de website: 
http://www.kvab.be/intsamenw.aspx, waar ook de lijst van de 
academies te vinden is waarmee de KVAB uitwisselingsakkoor-
den heeft. Voor de formaliteiten zie bovengenoemde website.
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500 000 minuten. Zo lang duurt één 
jaar ongeveer. En zo lang is het ook 
geleden dat de Jonge Academie het 
voetlicht zag. Een greep uit de waaier 
van activiteiten die plaatshadden en 
zullen volgen.
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Met de inhoud van het debat, en op 
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Jonge Academie nu aan een nota 
over het faciliteren van interdiscipli-
nair onderzoek. Deze nota zal tijdens het najaar van 
2014 gepubliceerd worden. Op de website kan u de 
filmpjes van het integrale debat en de afzonderlijke 
presentaties bekijken: 
http://jongeacademie.be/onze-videos/
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Nieuwe publicatiesNieuwe publicaties

Het Nationaal Biografisch Woordenboek viert zijn 
50-jarig jubileum met de publicatie van deel 21
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NBW21 boek.pdf   1   8-5-2014   13:15:09

In juni 2014, precies 50 jaar na deel 1, verscheen deel 21 van het NBW. In 
het nieuwe deel worden de vernieuwingen voortgezet, die sinds het 
verschijnen van delen 17 (2005) en 18 (2007) waren ingevoerd: illustraties, 
een aantrekkelijke stofwikkel in kleur, een grotere diversiteit, meer 
vrouwen, aandacht voor recente ontwikkelingen in wetenschap, kunst en 
politiek en nieuw historisch onderzoek als basis voor de bijdragen. Zoals 
steeds zijn er de bekende namen die thuishoren in een Nationaal reperto-
rium met allure. In deel 21 vindt de lezer o.m. Rika De Backer, Auguste 
Beernaert, Mathilde Schroyens, Victor Horta, Lucas Faydherbe, Hans 
Vredeman de Vries, Django Reinhardt, Nicole Van Goethem, Marie 
Gevers, Valerius De Saedeleer en Willy Vandersteen. Naast de genoemde 
zijn er nog heel wat andere belangrijke architecten opgenomen, o.m. 
François d'Aguilon, Pieter Huyssens, Gaston Eysselinck, en André Paduart. 
Voor het eerst overstijgt het aantal biografieën van vrouwen de 20 %, met 
in het bijzonder de portretten van twee feministen, Liane Boeykens en 
Renée Van Mechelen, van jeugdauteurs Leen Van Marcke en Maria de 
Lannoy, van choreografen en danseressen Akarova, Jeanine Van Boven, 
Sonia Korty, Andrée Marlière en Isa Voss. Verder heeft de Eerste Wereld-
oorlog ook een belangrijk aandeel in dit herdenkingsjaar, met o.m. 
biografieën van de helden van de IJzerinundaties Karel Cogge en Henri 
Geeraert, kunstenaars Gustaaf Buffel en Honoré Ruyssen, maar ook de 
activiteiten van o.m. Horta in W.O. I en André Cauvin en anderen in W.O. 
II komen uitgebreid aan bod.

Het NBW wordt samengesteld uit bijdragen die het resultaat zijn van nieuw 
wetenschappelijk onderzoek. Daardoor zijn er over vele figuren zaken te 
vernemen die tot nu toe volkomen onbekend waren, zo o.m. het belang 
van Marnix Gijsen bij de professionele carrière van cineast André Cauvin, 
de verklaring van het stijlverschil in het werk van Horta voor en na 1900, de 
genealogische geschiedenis van Marie Gevers, die niet zonder belang is 
bij het lezen van haar werk. Ook de Belgische connecties van Django 
Reinhardt komen aan bod, de boeiende levens van Jenny Gilliams, 
partner van de bekende Nederlandse kleinkunstenaar Jean-Louis Pisuisse, 
en Henri Langerock, fotograaf en kunstschilder. Verder zijn er de meest 
vertaalde Vlaamse auteur ooit, Gaston Martens, de revolutionair Cesar 
De Paepe, de auteur Eugène Zetternam en vele anderen. Het NBW 21 is 
een kleurrijke caleidoscoop bij onze geschiedenis, verkrijgbaar aan de 
democratische prijs van 65 euro bij de KVAB:

Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 21, Koninklijke Academiën van 
België, Brussel, 2014, XI pp., 1260 kol., XXXIII pp., ill., D/2014/0455/02, ISBN 
978 90 6569 133 0

Het nieuwe deel wordt voorgesteld tijdens een academische zitting in het 
Paleis der Academiën in de loop van de maand september 2014.

 

Standpunten 20: Federalisme/confederalisme... en 
de weg ernaartoe, door Jan Velaers, KVAB Press 
2013, 33 pp., D/2013/0455/14, ISBN 978 90 6569 1309

Verschillende politieke partijen hebben er voor 
gepleit om België na de verkiezingen om te vormen 
tot een confederatie. Professor Staatsrecht Jan 
Velaers gaat voor u na wat zij daar precies mee 
bedoelen. Confederalisme blijkt namelijk lang niet 
bij iedereen of op hetzelfde ogenblik dezelfde 
betekenis te hebben… Voor de ene blijkt het te 
bestaan uit niet meer dan een verdieping van het 
federalisme, door het zwaartepunt van de 
bevoegdheden bij de deelstaten te leggen. Ande-
ren willen artikel 35 van de grondwet ten uitvoer 
brengen, en de residuaire bevoegdheden zonder 
omwegen aan de deelstaten toekennen. Nog 
anderen nemen confederalisme tot het uiterste, 
waarbij de deelstaten de dragers worden van de 
soevereiniteit. Met voorbeelden en theorie haalt 
Jan Velaers de begripsverwarring stap voor stap uit 
elkaar.

Standpunten 21: Archieven, politiek en de burger, 
door Karel Velle, algemeen directeur van het 
Algemeen Rijksarchief, KVAB Press 2013, 44 pp., 
D/2013/0455/15, ISBN 978 90 6569 1316

Archieven zijn vooral bekend als bronnen van 
historische informatie, bijvoorbeeld voor het trace-
ren van historische feiten of een persoonlijke 
stamboom. Archieven hebben echter ook bedrijfs-
economische en juridische waarde. Door afwezig-
heid, onvolledigheid of door gebrekkige toeganke-
lijkheid van archieven kunnen maatschappelijk 
relevante feiten soms moeilijk onderzocht worden. 
Het faillissement van Sabena is daarbij een bekend 
voorbeeld. De juristen oordeelden dat zij de verant-
woordelijkheid van deze of gene niet konden bewij-
zen door gebrek aan betrouwbare documenten of 
de gebrekkige bewaring ervan. Het maatschappe-
lijke belang van archieven wordt gelukkig steeds 
beter onderkend. Het staat in toenemende mate 
op de politieke agenda, en door verschillende 
investeringen stijgt de professionalisering van het 
archiefbeleid. Toch blijft er een tekort aan kennis en 
opvolging, en worden ook vandaag nog archieven 
incidenteel of moedwillig vernield. Archivarissen 
moeten bijna dagelijks keuzes maken en die 
kunnen niet altijd neutraal zijn. Zo is, bijvoorbeeld, bij 
overheidsarchieven de keuze welke documenten 
vernietigd mogen worden en welke niet mogelijks – 
onbedoeld – niet neutraal. Ook tussen het noorden 
en zuiden van ons land bestaan grote verschillen 
en is overleg erg dringend. Het blijft dus belangrijk 
om overheid en gebruikers verder te herinneren 
aan de opdracht en het belang van archiefdien-
sten en archivarissen.

Standpunten 22: Dreigende metaalschaarste? 
Innovaties en acties op weg naar een circulaire 
economie, door Etienne Aernoudt, Dirk Fransaer, 
Egbert Lox en Karel van Acker, KVAB Press 2014, 40 
pp., D/2014/0455/01, ISBN 978 90 6569 132 3

Reeds begin jaren '70 wees de ‘Club van Rome’ op 
de eindigheid van de natuurlijke rijkdommen van 
onze planeet. Dit veroorzaakte een schokeffect na 
de periode van ongebreidelde groei die de jaren 
'60 kenmerkte. De oliecrisissen staafden de analyse 
van de Club van Rome. Toen China in 2010 een 
embargo op de uitvoer van zeldzame aardmeta-
len instelde, ging een nieuwe schokgolf door de 
wereld: zeldzame aardmetalen, maar ook metalen 
als europium, gallium, indium, neodymium zijn van 
uitzonderlijk belang voor innovatieve ontwikkelin-
gen in domeinen als mobiele telefonie, micro-
elektronica en elektrovoltaïsche zonnepanelen. 
Vele van deze metalen komen uit geopolitiek 
instabiele regio’s, waardoor ‘het Westen’ vroeg of 
laat met bevoorradingsproblemen dreigt te 
kampen. Toch kan dit objectieve risico ook oppor-
tuniteiten inhouden voor een regio als Vlaanderen: 
recycling van de schaarse technologiemetalen uit 
gebruikte mobiele telefoons, LED-lampen, televisie-
toestellen, zonnepanelen enz. (“urban mining”) kan 
de kwetsbaarheid van de innovatieve industrie 
significant verminderen. Vlaanderen is een van de 
koplopers van deze zogeheten ‘circulaire econo-
mie’ en het wordt belangrijk om deze positie in de 
toekomst te behouden en liefst nog verder uit te 
bouwen. In dit standpunt wordt gepleit voor een 
doorgedreven participatie in de internationale 
mijnbouw, sensibilisering van de maatschappij voor 
onze kwetsbaarheid inzake grondstoffenbevoorra-
ding, doorgedreven betrokkenheid bij de Europese 
kennis- en innovatiecommunity en investering in 
innovatieve technologieën voor het recycleren van 
schaarse metalen. Dit standpunt is het resultaat van 
een werkgroep van de Klasse Technische Weten-
schappen van de KVAB.

De Standpunten van de Koninklijke Vlaamse 
Academie van België zijn op verzoek gratis te 
verkrijgen. Per mail: publicaties@kvab.be of telefo-
nisch: 02/550 23 30. De standpunten zijn ook online 
gepubliceerd: www.kvab.be/standpunten.aspx.

Karel Velle

Standpunten 21

Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, Klasse Menswetenschappen, 2013

Karel Velle (° Gent, 1959) promoveerde tot doctor in de geschiedenis (RUG, 1988) op 
een studie in verband met de medicalisering van de Belgische samenleving sinds de 
19de eeuw. Hij is sinds 2005 algemeen directeur van het Algemeen Rijksarchief en de 
Rijksarchieven in de Provincies, Algemeen Rijksarchivaris, en als deeltijds hoofddocent 
verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Gent waar hij twee 
vakken doceert: heuristiek moderne en hedendaagse geschiedenis, en archiefrecht, 
dit laatste in het kader van de interuniversitaire opleiding archivistiek (VUB). Hij is lid van 
de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (2008) en van de Klasse Menswetenschap-
pen van de KVAB (2010).

Deze bijdrage betreft de brede maatschappelijke betekenis van archieven. Archieven 
zijn namelijk belangrijk voor zowel de overheid, de private sector als voor de burger. 
Aan archieven worden rechten ontleend en ze dienen als grondstof voor onderzoek. 
Dit ‘standpunt’ handelt op de eerste plaats over de relevantie van archieven, over de 
wijze waarop diverse maatschappelijke actoren met archieven omgaan, over de ideo-
logische, politieke en sociaal-culturele betekenis van archieven.  Komen verder aan 
bod:  de structuur en de kenmerken van de Belgische en Vlaamse archiefsector van 
vandaag, de politieke agenda inzake archieven zowel op internationaal als op 
Belgisch niveau en de uitdagingen van de archiefsector van morgen, nl.: de toeganke-
lijkheid van betrouwbare informatie  waarborgen en bevorderen en vooral de digitale 
duurzame toegankelijkheid realiseren, bijdragen tot de maatschappelijke agenda’s 
inzake open access to information and governmental transparency en het verbeteren 
van de digitale dienstverlening.
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Jan Velaers

Standpunten 20

Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, Klasse Menswetenschappen, 2013

Jan Velaers is doctor in de rechten en licentiaat in de wijsbegeerte. Hij is gewoon hoog-
leraar aan de rechtsfaculteit  van de Universiteit Antwerpen en doceert er de Bronnen 
en beginselen van het recht en het Staatsrecht. Hij publiceerde over de mensen-    
rechten, de federale instellingen, de staatshervorming, de Raad van State en het 
Grondwettelijk Hof, alsook over de geschiedenis van de monarchie. Hij is assessor in de 
Raad van State, afdeling Wetgeving, lid van de Commissie van Venetië van de Raad 
van Europa en van de Koninklijke Vlaamse  Academie van België voor Wetenschappen 
en Kunsten.

Sedert geruime tijd wordt er in ons land over de staatsvorm gedebatteerd. Artikel 1 van 
de Grondwet bepaalt weliswaar: “België is een federale Staat, samengesteld uit de 
gemeenschappen en de gewesten.” Dat neemt niet weg dat vele analyses nu reeds 
enkele zogenaamd "confederale” kenmerken van de staatsvorm in het licht stellen.  
Verschillende politieke partijen pleiten er daarenboven voor – of hebben ervoor gepleit 
– om bij een volgende staatshervorming België tot een confederatie om te vormen. Het 
confederalisme blijkt daarbij een vlag te zijn die een zeer gevarieerde lading dekt: van 
een verdieping van het federalisme door het zwaartepunt van de bevoegdheden bij 
de deelstaten te leggen, over een al dan niet confederale uitvoering van artikel 35 van 
de grondwet door de residuaire bevoegdheden aan die deelstaten toe te kennen, tot 
echt confederalisme, waarbij de deelstaten de dragers worden van de soevereiniteit. 
In het licht van de historische voorbeelden en de klassieke rechtsvergelijkende theorie 
over federalisme en confederalisme, poogt deze bijdrage in het debat enige             
conceptuele duidelijkheid te brengen. Federalisme/
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Dit standpunt kwam tot stand in een werkgroep van de Klasse Technische Wetenschappen 
van de KVAB. Voorzitter van de werkgroep was dr. Ir. Egbert Lox, senior vice-president van 
Umicore, wereldspeler in materiaaltechnologie. De eindredactie van het standpunt berustte 
bij prof. em. dr. ir.  Etienne Aernoudt van de KU Leuven, waar hij departementsvoorzitter was 
van MTM (materiaalkunde). Andere leden van de werkgroep waren ir. Dirk Fransaer, gedele-
geerd bestuurder van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, en prof. dr. 
Ir. Karel Van Acker, gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, coördinator van het KU Leuven 
Materials Research Centre en hoofddocent duurzame  materialen en processen. 

Reeds bij het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw wees de ‘Club van Rome’ op de 
eindigheid van de natuurlijke rijkdommen van onze planeet. Dit veroorzaakte een schokef-
fect na de periode van ongebreidelde groei die de jaren ‘60 kenmerkte. De oliecrisissen van 
1973 en 1979 bevestigden de analyse van de Club van Rome . Toen China in 2010 een 
embargo op de uitvoer van zeldzame aardmetalen instelde, ging een nieuwe schokgolf 
door de wereld: zeldzame aardmetalen, maar ook metalen als europium, gallium, indium, 
neodymium zijn van uitzonderlijk belang voor innovatieve ontwikkelingen in domeinen als de 
mobiele telefonie, de micro-elektronica en de elektrovoltaïsche zonnepanelen. Vele van 
deze metalen komen uit geopolitiek instabiele regio’s, waardoor ‘het Westen’ vroeg of laat 
met bevoorradingsproblemen dreigt te maken te krijgen.
Toch kan dit objectieve risico ook opportuniteiten inhouden voor een regio als Vlaanderen: 
recycling van de schaarse technologiemetalen uit gebruikte mobiele telefoons, 
LED-lampen, televisietoestellen, zonnepanelen enz.(“urban mining”) kan de kwetsbaarheid 
van de innovatieve industrie significant verminderen. Vlaanderen is een van de koplopers 
van deze zogeheten ‘circulaire economie’ en het wordt belangrijk om deze positie in de 
toekomst te behouden en liefst nog verder uit te bouwen.
In dit standpunt wordt gepleit voor een doorgedreven participatie in de internationale 
mijnbouw, sensibilisering van de maatschappij voor onze kwetsbaarheid inzake grondstof-
fenbevoorrading, doorgedreven betrokkenheid bij de Europese kennis- en innovatiecom-
munity en investering in innovatieve technologieën voor het recyclen van schaarse metalen.
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Het Nationaal Biografisch Woordenboek viert zijn 
50-jarig jubileum met de publicatie van deel 21
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NBW21 boek.pdf   1   8-5-2014   13:15:09

In juni 2014, precies 50 jaar na deel 1, verscheen deel 21 van het NBW. In 
het nieuwe deel worden de vernieuwingen voortgezet, die sinds het 
verschijnen van delen 17 (2005) en 18 (2007) waren ingevoerd: illustraties, 
een aantrekkelijke stofwikkel in kleur, een grotere diversiteit, meer 
vrouwen, aandacht voor recente ontwikkelingen in wetenschap, kunst en 
politiek en nieuw historisch onderzoek als basis voor de bijdragen. Zoals 
steeds zijn er de bekende namen die thuishoren in een Nationaal reperto-
rium met allure. In deel 21 vindt de lezer o.m. Rika De Backer, Auguste 
Beernaert, Mathilde Schroyens, Victor Horta, Lucas Faydherbe, Hans 
Vredeman de Vries, Django Reinhardt, Nicole Van Goethem, Marie 
Gevers, Valerius De Saedeleer en Willy Vandersteen. Naast de genoemde 
zijn er nog heel wat andere belangrijke architecten opgenomen, o.m. 
François d'Aguilon, Pieter Huyssens, Gaston Eysselinck, en André Paduart. 
Voor het eerst overstijgt het aantal biografieën van vrouwen de 20 %, met 
in het bijzonder de portretten van twee feministen, Liane Boeykens en 
Renée Van Mechelen, van jeugdauteurs Leen Van Marcke en Maria de 
Lannoy, van choreografen en danseressen Akarova, Jeanine Van Boven, 
Sonia Korty, Andrée Marlière en Isa Voss. Verder heeft de Eerste Wereld-
oorlog ook een belangrijk aandeel in dit herdenkingsjaar, met o.m. 
biografieën van de helden van de IJzerinundaties Karel Cogge en Henri 
Geeraert, kunstenaars Gustaaf Buffel en Honoré Ruyssen, maar ook de 
activiteiten van o.m. Horta in W.O. I en André Cauvin en anderen in W.O. 
II komen uitgebreid aan bod.

Het NBW wordt samengesteld uit bijdragen die het resultaat zijn van nieuw 
wetenschappelijk onderzoek. Daardoor zijn er over vele figuren zaken te 
vernemen die tot nu toe volkomen onbekend waren, zo o.m. het belang 
van Marnix Gijsen bij de professionele carrière van cineast André Cauvin, 
de verklaring van het stijlverschil in het werk van Horta voor en na 1900, de 
genealogische geschiedenis van Marie Gevers, die niet zonder belang is 
bij het lezen van haar werk. Ook de Belgische connecties van Django 
Reinhardt komen aan bod, de boeiende levens van Jenny Gilliams, 
partner van de bekende Nederlandse kleinkunstenaar Jean-Louis Pisuisse, 
en Henri Langerock, fotograaf en kunstschilder. Verder zijn er de meest 
vertaalde Vlaamse auteur ooit, Gaston Martens, de revolutionair Cesar 
De Paepe, de auteur Eugène Zetternam en vele anderen. Het NBW 21 is 
een kleurrijke caleidoscoop bij onze geschiedenis, verkrijgbaar aan de 
democratische prijs van 65 euro bij de KVAB:

Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 21, Koninklijke Academiën van 
België, Brussel, 2014, XI pp., 1260 kol., XXXIII pp., ill., D/2014/0455/02, ISBN 
978 90 6569 133 0

Het nieuwe deel wordt voorgesteld tijdens een academische zitting in het 
Paleis der Academiën in de loop van de maand september 2014.

 

Standpunten 20: Federalisme/confederalisme... en 
de weg ernaartoe, door Jan Velaers, KVAB Press 
2013, 33 pp., D/2013/0455/14, ISBN 978 90 6569 1309

Verschillende politieke partijen hebben er voor 
gepleit om België na de verkiezingen om te vormen 
tot een confederatie. Professor Staatsrecht Jan 
Velaers gaat voor u na wat zij daar precies mee 
bedoelen. Confederalisme blijkt namelijk lang niet 
bij iedereen of op hetzelfde ogenblik dezelfde 
betekenis te hebben… Voor de ene blijkt het te 
bestaan uit niet meer dan een verdieping van het 
federalisme, door het zwaartepunt van de 
bevoegdheden bij de deelstaten te leggen. Ande-
ren willen artikel 35 van de grondwet ten uitvoer 
brengen, en de residuaire bevoegdheden zonder 
omwegen aan de deelstaten toekennen. Nog 
anderen nemen confederalisme tot het uiterste, 
waarbij de deelstaten de dragers worden van de 
soevereiniteit. Met voorbeelden en theorie haalt 
Jan Velaers de begripsverwarring stap voor stap uit 
elkaar.

Standpunten 21: Archieven, politiek en de burger, 
door Karel Velle, algemeen directeur van het 
Algemeen Rijksarchief, KVAB Press 2013, 44 pp., 
D/2013/0455/15, ISBN 978 90 6569 1316

Archieven zijn vooral bekend als bronnen van 
historische informatie, bijvoorbeeld voor het trace-
ren van historische feiten of een persoonlijke 
stamboom. Archieven hebben echter ook bedrijfs-
economische en juridische waarde. Door afwezig-
heid, onvolledigheid of door gebrekkige toeganke-
lijkheid van archieven kunnen maatschappelijk 
relevante feiten soms moeilijk onderzocht worden. 
Het faillissement van Sabena is daarbij een bekend 
voorbeeld. De juristen oordeelden dat zij de verant-
woordelijkheid van deze of gene niet konden bewij-
zen door gebrek aan betrouwbare documenten of 
de gebrekkige bewaring ervan. Het maatschappe-
lijke belang van archieven wordt gelukkig steeds 
beter onderkend. Het staat in toenemende mate 
op de politieke agenda, en door verschillende 
investeringen stijgt de professionalisering van het 
archiefbeleid. Toch blijft er een tekort aan kennis en 
opvolging, en worden ook vandaag nog archieven 
incidenteel of moedwillig vernield. Archivarissen 
moeten bijna dagelijks keuzes maken en die 
kunnen niet altijd neutraal zijn. Zo is, bijvoorbeeld, bij 
overheidsarchieven de keuze welke documenten 
vernietigd mogen worden en welke niet mogelijks – 
onbedoeld – niet neutraal. Ook tussen het noorden 
en zuiden van ons land bestaan grote verschillen 
en is overleg erg dringend. Het blijft dus belangrijk 
om overheid en gebruikers verder te herinneren 
aan de opdracht en het belang van archiefdien-
sten en archivarissen.

Standpunten 22: Dreigende metaalschaarste? 
Innovaties en acties op weg naar een circulaire 
economie, door Etienne Aernoudt, Dirk Fransaer, 
Egbert Lox en Karel van Acker, KVAB Press 2014, 40 
pp., D/2014/0455/01, ISBN 978 90 6569 132 3

Reeds begin jaren '70 wees de ‘Club van Rome’ op 
de eindigheid van de natuurlijke rijkdommen van 
onze planeet. Dit veroorzaakte een schokeffect na 
de periode van ongebreidelde groei die de jaren 
'60 kenmerkte. De oliecrisissen staafden de analyse 
van de Club van Rome. Toen China in 2010 een 
embargo op de uitvoer van zeldzame aardmeta-
len instelde, ging een nieuwe schokgolf door de 
wereld: zeldzame aardmetalen, maar ook metalen 
als europium, gallium, indium, neodymium zijn van 
uitzonderlijk belang voor innovatieve ontwikkelin-
gen in domeinen als mobiele telefonie, micro-
elektronica en elektrovoltaïsche zonnepanelen. 
Vele van deze metalen komen uit geopolitiek 
instabiele regio’s, waardoor ‘het Westen’ vroeg of 
laat met bevoorradingsproblemen dreigt te 
kampen. Toch kan dit objectieve risico ook oppor-
tuniteiten inhouden voor een regio als Vlaanderen: 
recycling van de schaarse technologiemetalen uit 
gebruikte mobiele telefoons, LED-lampen, televisie-
toestellen, zonnepanelen enz. (“urban mining”) kan 
de kwetsbaarheid van de innovatieve industrie 
significant verminderen. Vlaanderen is een van de 
koplopers van deze zogeheten ‘circulaire econo-
mie’ en het wordt belangrijk om deze positie in de 
toekomst te behouden en liefst nog verder uit te 
bouwen. In dit standpunt wordt gepleit voor een 
doorgedreven participatie in de internationale 
mijnbouw, sensibilisering van de maatschappij voor 
onze kwetsbaarheid inzake grondstoffenbevoorra-
ding, doorgedreven betrokkenheid bij de Europese 
kennis- en innovatiecommunity en investering in 
innovatieve technologieën voor het recycleren van 
schaarse metalen. Dit standpunt is het resultaat van 
een werkgroep van de Klasse Technische Weten-
schappen van de KVAB.

De Standpunten van de Koninklijke Vlaamse 
Academie van België zijn op verzoek gratis te 
verkrijgen. Per mail: publicaties@kvab.be of telefo-
nisch: 02/550 23 30. De standpunten zijn ook online 
gepubliceerd: www.kvab.be/standpunten.aspx.

Karel Velle

Standpunten 21

Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, Klasse Menswetenschappen, 2013

Karel Velle (° Gent, 1959) promoveerde tot doctor in de geschiedenis (RUG, 1988) op 
een studie in verband met de medicalisering van de Belgische samenleving sinds de 
19de eeuw. Hij is sinds 2005 algemeen directeur van het Algemeen Rijksarchief en de 
Rijksarchieven in de Provincies, Algemeen Rijksarchivaris, en als deeltijds hoofddocent 
verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Gent waar hij twee 
vakken doceert: heuristiek moderne en hedendaagse geschiedenis, en archiefrecht, 
dit laatste in het kader van de interuniversitaire opleiding archivistiek (VUB). Hij is lid van 
de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (2008) en van de Klasse Menswetenschap-
pen van de KVAB (2010).

Deze bijdrage betreft de brede maatschappelijke betekenis van archieven. Archieven 
zijn namelijk belangrijk voor zowel de overheid, de private sector als voor de burger. 
Aan archieven worden rechten ontleend en ze dienen als grondstof voor onderzoek. 
Dit ‘standpunt’ handelt op de eerste plaats over de relevantie van archieven, over de 
wijze waarop diverse maatschappelijke actoren met archieven omgaan, over de ideo-
logische, politieke en sociaal-culturele betekenis van archieven.  Komen verder aan 
bod:  de structuur en de kenmerken van de Belgische en Vlaamse archiefsector van 
vandaag, de politieke agenda inzake archieven zowel op internationaal als op 
Belgisch niveau en de uitdagingen van de archiefsector van morgen, nl.: de toeganke-
lijkheid van betrouwbare informatie  waarborgen en bevorderen en vooral de digitale 
duurzame toegankelijkheid realiseren, bijdragen tot de maatschappelijke agenda’s 
inzake open access to information and governmental transparency en het verbeteren 
van de digitale dienstverlening.
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Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, Klasse Menswetenschappen, 2013

Jan Velaers is doctor in de rechten en licentiaat in de wijsbegeerte. Hij is gewoon hoog-
leraar aan de rechtsfaculteit  van de Universiteit Antwerpen en doceert er de Bronnen 
en beginselen van het recht en het Staatsrecht. Hij publiceerde over de mensen-    
rechten, de federale instellingen, de staatshervorming, de Raad van State en het 
Grondwettelijk Hof, alsook over de geschiedenis van de monarchie. Hij is assessor in de 
Raad van State, afdeling Wetgeving, lid van de Commissie van Venetië van de Raad 
van Europa en van de Koninklijke Vlaamse  Academie van België voor Wetenschappen 
en Kunsten.

Sedert geruime tijd wordt er in ons land over de staatsvorm gedebatteerd. Artikel 1 van 
de Grondwet bepaalt weliswaar: “België is een federale Staat, samengesteld uit de 
gemeenschappen en de gewesten.” Dat neemt niet weg dat vele analyses nu reeds 
enkele zogenaamd "confederale” kenmerken van de staatsvorm in het licht stellen.  
Verschillende politieke partijen pleiten er daarenboven voor – of hebben ervoor gepleit 
– om bij een volgende staatshervorming België tot een confederatie om te vormen. Het 
confederalisme blijkt daarbij een vlag te zijn die een zeer gevarieerde lading dekt: van 
een verdieping van het federalisme door het zwaartepunt van de bevoegdheden bij 
de deelstaten te leggen, over een al dan niet confederale uitvoering van artikel 35 van 
de grondwet door de residuaire bevoegdheden aan die deelstaten toe te kennen, tot 
echt confederalisme, waarbij de deelstaten de dragers worden van de soevereiniteit. 
In het licht van de historische voorbeelden en de klassieke rechtsvergelijkende theorie 
over federalisme en confederalisme, poogt deze bijdrage in het debat enige             
conceptuele duidelijkheid te brengen. Federalisme/
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Benoemd of onderscheiden

Op 12 maart 2014 werd aan Els Witte (Klasse Menswe-
tenschappen) de ereprijs van de Eerste editie van de 
Atomia-prijs 'Brussels Women for Science' toegekend. 
De Atomia-prijs heeft als doel de plaats van vrouwen in 
het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie in het 
Brussels Gewest te promoten en bestaat uit een Junior- 
en een Senior-categorie. Hoogst uitzonderlijk werd dit 
jaar ook een ereprijs uitgereikt. De kandidatuur van Els 
Witte, historica en ererector van de Vrije Universiteit 
Brussel, werd voorgedragen door prof. em. H. Bocken. 
De verdiensten ‘hors catégorie’ van Els Witte werden 
door de jury erkend, en dit niet enkel op het vlak van 
haar voorbeeldige wetenschappelijke en bestuurlijke 
loopbaan. Zij is ook stichtster en directrice van het 
Centrum voor Interdisciplinaire Studie van Brussel en 
van BRIO (Brussels Informatie-, Documentatie- en 
Onderzoekscentrum).

– De KVAB dankt – 

Een aantal leden van de KVAB zetten zich buiten hun 
onderzoeks- en lesopdrachten ook in ten dienste van 
de maatschappij door engagementen op te nemen in 
wetenschappelijke en culturele organisaties. De KVAB 
is hen daar zeer erkentelijk voor en dankt o.m. André 
Oosterlinck (KTW) en Caroline Pauwels (KMW) met hun 
toetreding tot de Federale Raad voor Wetenschapsbe-
leid, Derrick Gosselin (KTW) tot de Raad van Bestuur van 
het Koninklijk Instituut voor Defensie en Els Witte (KMW) 
als ondervoorzitter en Pascal Verdonck (KTW) als lid van 
het Wetenschappelijk Comité van het Koninklijk Instituut 
voor Defensie.

ctuctu
Academisch Cultureel Forum (ACF):

Voor het najaar voorziet het ACF volgende             
activiteiten:

15 september: dagsymposium W.O. I en Japan  
     i.s.m. KU Leuven, o.l.v. Willy Vande Walle (KU      
     Leuven) en Frans Boenders
24 september, 16.00u: Belfius Classics: concert met 
     laureaten van de Pro Civitate wedstrijd
1 oktober: (namiddag)symposium: Kroatië in 
     relatie tot de EU, België en Vlaanderen: 
     Politiek-economisch, Cultureel en Etnisch  
     bekeken
15 oktober, 19.30u: programma rond de laureaten 
     van het Sociaal Werk Uitvoerende Kunstenaars 
     (SWUK) Mathias Coppens en  Sven Van De 
     Voorde: www.tetragonist.be
4 december, 19.00 uur: eindejaarsrecital 
     ACF-VLAST. Rough: muziektheaterproductie 
     rond de ruwe Claude Debussy met Kurt van 
     Eeghem (woord), Aldo Baerten (fluit), Remy van 
     Kesteren (harp) en Michael Zemstov (altviool): 
     www.aulos.be.

Samenwerking met Cultuur 7:

Het ACF heeft eind 2013 de 75ste verjaardag van 
de verzelfstandiging van de Nederlandstalige 
academie verduurzaamt met de uitgave van het 
boek Mee met Morgen. Eind 2013 kwamen tenge-
volge daarvan contacten tot stand met de televi-
siezender Cultuur 7 om rond een aantal themata uit 
het boek een cultuurprogramma te maken. Daarin 
zullen de voorzitters van het ACF Mark Eyskens en 
Frans Boenders gesprekken voeren met een aantal 
prominente auteurs die in het boek een essay 
hebben geschreven. Onder de titel De Zeven 
Kunsten. Een programma over kunst en kunde 
spreken zij met Walter Prevenier en Willem Frijhoff 
over de 'Toekomst van de Geschiedenis', met Dirk 
Van Dyck en Lukas Van den Abeele over 'Serendi-
piteit of het toevallige succes in wetenschap en 
kunst', met Johan Wagemans en Felix Vermeirsch 
over 'Gewaarwording en Waarneming', met Conny 
Aerts en Francis Strauven over 'Gefascineerd door 
de Kosmos', met Jan Fabre en Annemie Bogaerts 
over 'Vloeibaarheid', met Karel Dierckx en Luc 
Steels over 'Gezagsverlies' en met Staf Van Tende-
loo en Francis Maes over 'Emotie' in wetenschap en 
kunst. Dit programma zal worden uitgezonden in de 
weekends vanaf september 2014. Momenteel zijn 
de opnames bezig in het Paleis der Academiën. 
Een tipje van de sluier wordt opgelicht op de 
laatste bladzijde van deze nieuwsbrief. Informatie 

1

2
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4

5 – De KVAB feliciteert – 

Verder feliciteert de KVAB prof. dr. Jean Poesen, aan 
wie op 24 april 2014 het doctoraat honoris causa werd 
verleend aan de Marie Curie-Sklodowska Universiteit 
van Lublin in Polen voor zijn onderzoek naar geomorfo-
logische processen, bodemerosie en bodemconserva-
tie, prof. dr. Christine van Broeckhoven, aan wie op 28 
mei 2014 het doctoraat honoris causa werd verleend 
door de Universiteit van Hasselt, voor haar onderzoek 
betreffende de ziekte van Alzheimer en dementie en 
prof. dr. ir. Elisabeth Monard die werd aangesteld tot 
Vice-President  European Science Foundation.

De architectuurwedstrijd die was uitgeschreven om het 
Moskouse cinemacomplex Udarnik te verbouwen werd 
gewonnen door de architecten Robbrecht (Klasse 
Kunsten) en Daem. Udarnik werd in 1931 gebouwd 
door de Russische constructivist Boris Iofan. Het 
complex is 7000 vierkante meter groot en is een 
symbool van het vroege sovjettijdperk. Ook aan 
Robbrecht en Daem van harte proficiat.

over de programmatie kan bijtijds gevonden 
worden via www.cultuur7.be en in de nieuwsbrief 
van deze zender. Cultuur 7 is te bekijken via telenet 
op kanaal 50 in Vlaanderen, via kanaal 135 in 
Brussel en via Belgacom in het hd optiepakket op 
kanaal 110. Ook via de website www.kvab.be zal 
de programmatie hiervan worden bekend 
gemaakt.

     Denkersprogramma:

In het kader van het Denkersprogramma van de 
KVAB hebben in de loop van het najaar de 
volgende activiteiten plaats:

4 september 2014: Voorstelling van het standpunt 
     van het Denkersprogramma Jeugdwerkloosheid

19 november 2014: Final Conference “Blended 
     Learning”  

28 en 29 november 2014: Final Conference 
     "The Future of Flanders as a Knowledge Society"
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Laurent Vandendriessche 
(23 februari 1919 – 20 oktober 2013)

Laurent Vandendriessche studeerde geneeskunde en 
biologie (kandidaat). Hij promoveerde in 1943 tot doctor 
in de Genees-, Heel- en Verloskunde aan de Rijksuniversi-
teit Gent en specialiseerde zich als biochemicus in de 
structuurwerking van de nucleïnezuren. In 1950 werd hij 
benoemd tot docent en in 1955 tot hoogleraar aan de 
RUG (1955-1985). Hij was ook decaan van de faculteit 
Geneeskunde. Later was hij ook hoogleraar en rector aan 
de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) (1971-1979). 

Laurent Vandendriessche is vooral bekend als de 
voorvechter van de oprichting van de overkoepelende 
universitaire instelling UIA in Antwerpen, waarvan hij de 
eerste rector was (1971-1979). Het was immers logisch dat 
de kandidaatsopleidingen in de menswetenschappen 
aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen 
(UFSIA) en in de natuurwetenschappen aan het Rijksuni-
versitair Centrum Antwerpen (RUCA) een voortzetting 
moesten krijgen aan een universitaire instelling in dezelfde 
stad. Dat werd de UIA, met een campus buiten het 
stadscentrum in de gemeente Wilrijk, die met de fusie van 
1983 ook administratief onder Antwerpen zou ressorteren. 
Onder zijn rectoraat werd in Edegem ook het Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen gebouwd, dat zijn deuren opende 
in 1979. Uiteindelijk zijn het RUCA, de UFSIA en de UIA een 
tiental jaar geleden tot één instelling versmolten, de 
Universiteit Antwerpen of UA.

Vandendriessche werd corresponderend lid van de KVAB 
in 1970 in de Klasse van de Natuurwetenschappen, 
werkend lid op 11 januari 1978 en erelid vanaf 2007. Hij 
was bestuurder van zijn klasse in 1981. Verder ontving hij 
voor zijn wetenschappelijk werk de Louis Empainprijs in 
1941 en werden hem doctoraten honoris causa verleend 
aan de universiteiten van La Paz (Bolivië) en Butare 
(Rwanda).

Elisabeth Dhanens 
(10 mei 1915 – 11 maart 2014)

Elisabeth Dhanens studeerde kunstgeschiedenis aan de UGent. In 
1946 doctoreerde ze tot doctor in de Oudheidkunde en de 
Kunstgeschiedenis met een studie over de kunstenaar Jan Van 
Roome (16de eeuw). Van 1946 tot 1952 deed ze inventariswerk aan 
het Centraal Iconografisch Archief voor Nationale Kunst en 
Centraal Laboratorium (ACL). In 1952 werd ze benoemd tot inspec-
trice bij het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, met als 
opdracht het opmaken van een wetenschappelijke inventaris van 
het Kunstpatrimonium. Hiervoor heeft ze tussen 1953 en 1971 acht 
delen uitgegeven. Daarnaast werkte ze mee aan talrijke tentoon-
stellingscatalogi. In 1956 bekroonde de KVAB haar werk over de 
Vlaamse beeldhouwer Giovanni Bologna. Later deed zij onderzoek 
over Hubert en Jan Van Eyck, in het bijzonder over Het Lam Gods. Zij 
slaagde erin vele foute interpretaties te weerleggen. Hetzelfde 
deed ze voor het werk van Rogier van der Weyden. Steeds streefde 
ze ernaar om de werken terug te brengen naar hun originele, 
historische context. Ze baseerde zich op uitgebreid historisch onder-
zoek. Haar conclusies waren bijna altijd vernieuwend en origineel.

Hoewel ze ook publiceerde over edelsmeedwerk en tapijtkunst, en 
haar eerste grote werk over een beeldhouwer ging, was haar 
onderzoek toch voornamelijk gericht op de Vlaamse Primitieven. 
Haar standaardwerken over Hubert en Jan van Eyck en Hugo van 
der Goes, uitgegeven door het Mercatorfonds, zijn algemeen 
bekend. Bij de KVAB verschenen een twintigtal studies over de 
Vlaamse kunst uit de 15de eeuw. Nog in 2009 werkte ze mee aan 
het boek Pre-Eyckian panel painting in the Low Countries (ed. C. 
Stroo). Ze had ook belangstelling voor het erfgoed van haar eigen 
Meetjesland. Ze was in 1946 stichtend lid en vele jaren voorzitter van 
de geschiedkundige kring "Appeltjes van het Meetjesland"; in het 
gelijknamige tijdschrift publiceerde ze vele bijdragen.
            
Elisabeth Dhanens trad toe tot de Academie als corresponderend 
lid van de Klasse van de Kunsten in 1973, werd werkend lid in 1979 
en bestuurder in 1983. Zij droeg als auteur en editor ook bij tot het 
Nationaal Biografisch Woordenboek.

ON Opgemerkt  

Het is in deze rubriek al meermaals gebleken dat wat 
zich buiten ons gewone blikveld bevindt, vaak onop-
gemerkt blijft. Toch merken we het soms wel dat iets 
uniek is, zeker als het gaat om iets dat zo groot is dat je 
er niet omheen kan. Dat was vroeger zo met de parket-
vloeren in de Marmerzaal en in de Troonzaal van het 
Paleis der Academiën. Die parketvloeren zijn weerga-
loos. Hun prachtig uitgewerkte motieven in bruin 
tropisch hout ingelegd in blank Europees eikenhout zijn 
reeds lang bekend. Maar de twee grote vloeren in 
Troon- en Marmerzaal zijn sinds enkele jaren aan ons 
oog onttrokken, bedekt door vast tapijt. Alleen nog uit 
het geheugen weet ik dat het jaar van de afwerking 
van het paleis, 1828, in palissanderhout is ingelegd in 
een cartouche in de koorde van de apsis van de Troon-
zaal en dat de tekeningen in de grote parketvloer 
onder meer bestaan uit grote sterren en rozetten en 
abstracte versieringen. Vele andere motieven bestaan 
uit smalle rechtlijnige stroken – eveneens in dezelfde 
donkerbruine houtsoort – die samenkomen in talloze 
knooppunten waarvan een aantal oeroude symboli-
sche swastika's vormen. In de Marmerzaal zijn 
daarnaast ook honderden bladmotieven ingelegd, 
samengesteld uit twee kleine halvemaantjes, ter 
grootte van slechts enkele centimeter. Het palissander-
hout werd daarvoor fijn verzaagd en de jaarringen van 
het hout werden zelfs zo ingepast dat ze dienen als 
nerven van de blaadjes.

Wie denkt dat daarmee het fijnste detail van deze 
parketten is ontdekt, heeft het goed mis. Er bestaat in 
het Paleis der Academiën nog iets straffer. De fijnste 
detailuitwerkingen in de houten parketvloeren zijn te 
vinden in de appartementen van de kroonprinsen op 
de eerste verdieping in het noorden van het paleis. Hier 
tart de intensiviteit waarmee het hout werd bewerkt 
elke verbeelding. Zowel in het salon van de kroonprin-
ses als in het salon van de kroonprins zijn de bladmotie-
ven samengesteld uit twee halvemaantjes, waarbij – 

zoals in de Marmerzaal – de structuur van de jaarringen 
van het hout werd gebruikt om de nerven van de 
blaadjes voor te stellen. Maar hier werden zelfs stengel-
tjes van de bladeren in tropisch hout uitgezaagd en 
ingelegd. Die fijne stengeltjes beginnen buiten de 
blaadjes met een breedte van nauwelijks één millime-
ter om vervolgens spits uit te lopen tot in de punt van 
de blaadjes. Dit motiefje werd honderden malen 
herhaald. Een dergelijke bewerking moet onvoorstel-
baar arbeidsintensief zijn geweest.

Sommigen beschouwen deze fijne detailuitwerkingen 
in palissanderhout als een pure verspilling. Daarbij dient 
men zich toch te bedenken dat het budget voor de 
bouw van dit Paleis beperkt was tot één miljoen 
gulden, een bedrag dat bij de bouwwerken reeds 
dreigde te worden overschreden vóór 1825. Nadien 
werd er rigoureus toegekeken op de naleving van de 
budgetten, zodat er toch van uitgegaan moet worden 
dat men heel bewust heeft omgegaan met dit dure 
materiaal. Het is goed mogelijk dat men heel wat 
houtafval heeft kunnen recupereren door dit dure hout 
tot in zo'n kleine formaten te verzagen, en dat men is 
overgegaan tot dergelijke fijne detailuitwerkingen, 
omdat de arbeid om dit te verwezenlijken toen nog zo 
goedkoop was. In dat opzicht zijn de houten parket-
vloeren in het Paleis der Academiën helemaal geen 
verspilling maar mogelijk een “Raw Materials Initiative” 
avant la lettre.

De parketvloeren van 
kroonprins Willem van Oranje en grootvorstin Anna Paulowna
  Hans Rombaut  
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Laurent Vandendriessche 
(23 februari 1919 – 20 oktober 2013)
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De nieuwe koers die de KVAB vaart, zint de Vlaamse 
overheid wel. Ze heeft zopas beslist om bijkomende middelen 
vrij te maken ter ondersteuning van enkele innoverende 
initiatieven binnen de Academie. De financiële injectie 
gebeurde op aangeven van viceminister-president Ingrid 
Lieten, onder wier voogdij de Academie functioneert. Vooral 
de Jonge Academie en de VCWI (Vlaamse Commissie voor 
Wetenschappelijke Integriteit) genieten haar bijzondere 
appreciatie.
Beide initiatieven werden verleden jaar in de steigers gezet 
en zijn een verrijking voor het academische landschap in 
Vlaanderen.

De Jonge Academie bestaat uit een veertigtal jonge en 
ambitieuze toponderzoekers, gedreven door een passie voor 
wetenschap. Daarover minister Lieten: “Ik vind het erg 
belangrijk dat jonge onderzoekers uitpakken met een  
gedragen visie over wetenschapsbeleid en wetenschaps-
communicatie. De Jonge Academie laat hen toe om over 
de grenzen van hun disciplines heen na te denken over de 
toekomst en over de wetenschap. Vlaanderen staat voor 
immense uitdagingen waarin vernieuwende wetenschap 
een cruciale rol speelt. Net hier is de inbreng van jonge 
onderzoekers van grote waarde.”

                        >> lees verder pagina 2

KVAB in 
Flanders Fields

Het Vlaams Academisch 
Centrum (2000-2014)

Terugblik
vooruitblik

-
1 jaar 

Jonge Academie

Samenwerking KVAB met
Cultuur 7

Recycleren
kringloopeconomie

De KVAB werkt samen met de zender Cultuur 7 aan 
een reeks programma's over thema's betreffende kunst 
en wetenschap uit het boek Mee met Morgen. De 
reeks van zeven uitzendingen komt op de buis vanaf 
september. Daarin zullen volgende begrippen onder-
werp van gesprek zijn:

De toekomst van de Geschiedenis:
In 1992 publiceerde de Amerikaanse neoconserva-
tieve filosoof Francis Fukuyama het uitdagende boek 
The End of History. Aanleiding was de val van de 
Berlijnse Muur in 1989. Hij gaf uitdrukking van zijn visie op 
het einde van een tijdperk. De historici Walter Prevenier 
en Willem Frijhoff spreken hierover vanuit de vraagstel-
lingen “Heeft het verleden dan toch nog toekomst?” 
en “Heeft elke toekomst ook een verleden?”. Met 
andere woorden zit onze toekomst nog geworteld in 
het verleden of ontstaat iets nieuws ook uit het niets?

Serendipiteit:
Serendipiteit is de gave om bij toeval en door intelligen-
tie prachtige of nuttige ontdekkingen te doen.  Het is 
afgeleid van de naam van het Arabische sprookjes-  
eiland Serendip, waarmee mogelijk Sri Lanka is 
bedoeld. Wetenschapper Dirk Van Dyck en kunstenaar 
Lukas Van den Abeele geven voorbeelden en toelich-
tingen hiervan uit kunst en wetenschap in een tafelge-
sprek dat soms serendipitair verloopt. Wat zochten 
Newton en Fleming in feite toen ze datgene ontdekten 
waarvoor ze nu beroemd zijn? Wat bezielde Picasso 
ten gronde bij de creatie van Guernica?

Gewaarwording en Waarneming:
Gewaarwording en waarneming liggen aan de basis 
van wetenschap en kunst, maar ze berusten op 
verschillende vormen van kennis en manieren om 
betekenis te geven. Aan de basis van gewaarwording 
en waarneming ligt de werkelijkheid, die we onder-
gaan en onderzoeken met onze zintuigen. De visuele 
waarneming is in wetenschap en kunst primordiaal, 
maar langs het gehoor worden we het diepst geraakt. 
Experimenteel psycholoog Johan Wagemans wordt 
hier geplaatst tegenover de 15-jarige cellovirtuoos Felix 
Vermeirsch, die Johan Sebastiaan Bach vertolkt. 

De Kosmos:
Van in de oudste tijden inspireerde de kosmos de mens 
tot kunst en wetenschap. Nergens zijn kunde en kunst 
zo innig met elkaar verweven als in meetkunde en in 
bouwkunst. Wis- en sterrenkundige Conny Aerts en 
architectuurhistoricus Francis Strauven nemen de 
bovenmaanse harmonie tot onderwerp van hun 
discours over de fascinatie van wetenschappers en 
kunstenaars voor de kosmos, die leidde tot reine 

wiskunde, van Pythagoras tot voorbij Einstein, en tot 
bovenaardse bouwkunst, van de piramiden tot het 
post-modernisme.

Vloeibaarheid:
De oude Grieken kenden het begrip “panta rhei”: “al 
wat bestaat vloeit”. Het is wonderlijk dat net een begrip 
als vloeibaarheid de brug kan slaan tussen de topwe-
tenschapster Annemie Bogaerts, die onderzoek doet 
over futuristisch aandoende plasma's, en duivelskunste-
naar Jan Fabre, in wiens werk vloeibaarheid een 
belangrijke plaats heeft. Het droombeeld dat plasma-
technologie onze producten straks eindeloos kan laten 
overgaan in een verbruikscirkel zonder afval, roept het 
streven op van kunstenaar Fabre, die schoonheid 
schept die, op haar manier, de wereld wil redden.

Gezagsverlies:
Ooit kregen wetenschappers en kunstenaars epitheta 
als kwakzalvers en armoedzaaiers, maar in de loop der 
eeuwen bouwden ze wel een ijzersterke reputatie op. 
Jonge bollebozen worden nu soms betiteld als Einsteins 
en Rubensen. In het Paleis der Academiën staan zulke 
koppen gebeiteld in gepolijst carraramarmer. Maar na 
1968 leken kunst en wetenschap veel aan betekenis en 
gezag te verliezen. Hoge verwachtingen sloegen te 
pletter op tegenspraak, technische onkunde en 
fraude. Hierover nemen kunstschilder Karel Dierckx en 
computerwetenschapper Luc Steels het woord.

Emotie:
Emotie lijkt datgene waarin kunst en wetenschap 
diametraal tegenover elkaar staan: flamboyante 
artiesten tegenover nerds. Wetenschapper Staf Van 
Tendeloo en musicoloog Francis Maes wegen af in 
welke omstandigheden, bijvoorbeeld, een als minder-
waardig beschouwd requiem van Verdi opnieuw 
overweldigend wordt, en wanneer de door nieuwsgie-
righeid geprikkelde wetenschapper, tot de hoogste 
emotie gedreven, eureka uitschreeuwt. Zowel kunst als 
wetenschap zijn aan het leven inherent, in vreugde en 
verdriet, soms in onverhoopt slagen en vaak in schitte-
rend mislukken.

De Zeven Kunsten zal aangekondigd worden op de 
website www.cultuur7.be en in de nieuwsbrief van 
deze zender. Wie telenet heeft vindt Cultuur 7 op 
kanaal 50 in Vlaanderen en op kanaal 135 in Brussel. 
Wie Belgacom heeft kan Cultuur 7 zonder meerkost 
krijgen op kanaal 110 door het hd optiepakket aan te 
vragen. Ook de KVAB zal het programma aankondi-
gen via de website www.kvab.be. Een DVD wordt 
voorbereid.

Egbert Lox tijdens
Europese Green Week

De KVAB op de buis
  De Zeven Kunsten. Een programma over kunst en kunde Hans Rombaut 
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Aanschouwelijke voorstelling van het antieke geocentrische wereldbeeld 
Uit: S. Hawking, Het Heelal, Amsterdam, 1999. 
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