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SILENT NAVIGATIONS toont recent werk van Koenraad 
Tinel. De rode draad in de tentoonstelling is de 
stuurmanskunst waarmee mensen doorheen het leven 
laveren. De figuren varen, schrijden, glijden of bewe-
gen zich anderszins voort op een onbestemde tocht 
door een tijdloos universum. Ook als ze statisch 
afgebeeld worden, roepen ze gestolde beweging op. 
Vaak gaat het om de neerslag van zijn eigen leven, 
waarin een mythische laag zichtbaar wordt. Deze 
verwerking van autobiografisch materiaal is opvallend 
aanwezig in de cyclus Scheisseimer, waaruit een selec-
tie is opgenomen. In deze getekende herinneringen 
staat de vlucht met zijn collaborerende, nazigezinde 
ouders doorheen een tot puin gebombardeerd 
Duitsland centraal. De weg daarheen en terug heeft 
Tinel diepgaand beïnvloed. De terugblik op deze 
episode confronteert hem als een eigentijdse Orpheus 
met het drama van de menselijke existentie. We kijken 
de verschrikking ook recht in het gelaat in de                
Galinskysuite, grote inkttekeningen die hij opdroeg aan 
zijn verdwenen joodse pianolerares uit zijn jeugd, en in 
de reeks La Danse de l’Ephémère, een elegie voor zijn 
overleden familie. De jongste verzameling werken, die 
gestalte geven aan de mythe van Narcissus en Echo uit 
de Metamorphosen van Ovidius, vormen het hart van 
de tentoonstelling. De bezoeker wordt een spiegel 
voorgehouden, waarin de tragiek van de in zichzelf 
opgesloten mens te zien is.

Waarom zeggen we van dingen die niet bewegen dat 
ze ‘stil’ staan? Wat heeft stilte te maken met stasis? 
Zwijgen met vertragen? Zeilen, stromen, dobberen, 
bewegen, ja, maar komen hier de contouren van een 
laatste oever in zicht? Als dat zo is, dan is Tinel tomelo-
zer dan ooit. Al deze werken behoren tot het sterkste 
van wat hij ooit gemaakt heeft.

– David Van Reybrouck, schrijver

Koenraad Tinel (°1934) leeft en werkt al meer dan een 
halve eeuw in het Pajottenland. SILENT NAVIGATIONS 
brengt voor het eerst sculpturen en inkttekeningen 
samen in een solotentoonstelling die een tijdsboog van 
twintig jaar overspant. Realisaties uit de jaren ‘90 
dialogeren met nieuw, nog ongezien werk. Opvallend 
is de krachtige evolutie die dit kunstenaarschap op 
hoge leeftijd toont. De sculpturen in staal en mixed 
media uiten een directe zeggingskracht en een grote 
emotionele intensiteit. Die indringende expressie weet 
hij te bereiken door een beperktheid van middelen en 
een virtuoze beheersing van het materiaal. Naast 
sculptuur krijgt ook het virtuoze tekenwerk ruime 
aandacht. SILENT NAVIGATIONS gaat over de nomadi-
sche mens die de expeditie van het leven in al haar 
onverbiddelijke schoonheid aangaat.

Dat het leven zoveel verval kan verwerken, zoveel 
vernietiging kan verdragen, zoveel dood kan te boven 
komen, is geen reden om het te verwerpen, maar om 
het te eerbiedigen. Het is een argument ten gunste van 
het leven, het zet aan om te leven. Koenraad Tinel kiest 
voor de moed van het bestaan, hoe absurd het ook 
moge zijn. Het problematische is een inherent bestand-
deel van het leven. Het dient tot niets om dit te verber-
gen.
In deze zin staat dit oeuvre zeer onwennig, zelfs tegen-
draads in onze huidige cultuur, die van aftakeling en 
verval één van haar grootste taboes heeft gemaakt. 
Dwaasheid natuurlijk, want hoe kan men leven zonder 
het leven in al zijn facetten te erkennen? Hoe kan 
erkentelijkheid tegenover het leven bestaan terwijl 
men het meest wezenlijke bestanddeel ervan ontkent?

– Francis Smets, cultuurfilosoof

Vooruitblik 2: KOENRAAD TINEL: SILENT NAVIGATIONS 
Exporuimte De Halle, Markt 1, Geel van zaterdag 14 februari tot zondag 31 mei 2015, 
        op vrijdag, zaterdag en zondag10.00-17.00 uur (voor meer info tel. 014 56 66 66).

In 2014 is heel wat verwezenlijkt en ook heel wat veranderd in de Academie. Er werden nieuwe 
statuten gestemd evenals een nieuw huishoudelijk reglement. Vanaf september nam ik als 
algemeen beheerder ook de taken waar van vast secretaris, een functie waarin ik in december 
bevestigd werd voor de periode 2015-2018. Vanaf 1 januari 2015 heeft Willem Elias het voorzitter-
schap overgenomen van Ludo Gelders en werd Hubert Bocken ondervoorzitter, beiden voor de 
periode 2015-2016. 

Eind juni 2014 heeft het VLAC (Vlaams Academisch Centrum) zijn deuren gesloten en verlieten de 
laatste VLAC-fellows de Academie. Ondertussen werd hard gewerkt aan de reeks Standpunten 
en aan een aantal initiatieven van recente datum. Het Denkersprogramma geraakte op 
kruissnelheid, met twee programma´s (“Blended Learning” en “Vlaanderen op weg naar een 
een nieuwsgierige, innovatiegedreven-kennismaatschappij”), die beide besloten werden met 
succesvolle symposia. Er werden twee nieuwe thema´s voor 2015 voorbereid: “Kunst en geld” en 
“De Naoorlogse wereld is voorbij”; de geselecteerde buitenlandse denkers zijn respectievelijk 
Cees Hamelink en Ian Buruma, beiden Nederlanders.

De VCWI (Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit) maakte een eerste volledig 
werkjaar mee en wordt voortaan ook secretarieel ondersteund door de KVAB. De Jonge Acade-
mie, de Onderscheiding Wetenschapscommunicatie en de Reflectiegroep Energie bevestigden 
hun meerwaarde voor de KVAB, evenals de activiteiten van het ACF (Academisch Cultureel 
Forum) en de bilaterale uitwisselingen. De zender “Cultuur 7” wijdde zeven uitzendingen aan het 
boek “Mee met Morgen”, waarbij rond een selectie van thema´s telkens een wetenschapper en 
een kunstenaar geïnterviewd werden door Mark Eyskens en Frans Boenders.

De contactfora kregen een vernieuwde impuls en met de aanpassing van het reglement 
verwachten we in 2015 een nog grotere respons. VLAST (Vlaamse Academische Stem) is niet 
langer een vzw, maar opereert voortaan als een commissie van de KVAB, waarin de zusteraca-
demie KANTL haar zeggenschap blijft behouden. De activiteiten van VLAST gaan onverdroten 
verder en lidmaatschap van VLAST blijft aan te raden voor al wie het werk van KVAB en KANTL 
genegen is.

In oktober 2014 werd het 21ste deel van het Nationaal Biografisch Woordenboek voorgesteld, 
tevens een feesteditie bij de 50ste verjaardag van het belangrijkste biografische repertorium in 
Vlaanderen.

2014 was een bruisend jaar dank zij de inzet van velen, waarvoor mijn dank.
Freddy Dumortier

Vast secretaris

Gouden Penning 
Marleen Temmerman

Nieuwe Leden
KVAB

Laureaten van de 
Academie

Vooruitblik:
Het werk van Osias Hofstatter

Kunst is een kreet
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Met de jaarwisseling van 2014 naar 2015 heeft Willem 
Elias als voorzitter van de KVAB de fakkel overgenomen 
van Ludo Gelders, die in zijn ambtsperiode voor de 
Academie een nieuwe koers heeft uitgezet. Aan zijn 
opvolger komt de taak toe om in de komende twee 
jaar het schip op koers te houden, veilig langs moge-
lijke klippen heen te leiden en – indien de kansen zich 
aandienen – een traject uit te tekenen met eigen 
accenten. Hoe ziet de nieuwe voorzitter bij het prille 
begin van zijn ambtstermijn de toekomst van de 
Academie? Een vraaggesprek.

Hoe ziet u de rol van de Academie in de samenleving?

Willem Elias: “We beleven snelle tijden, met de focus op 
utilitarisme, efficiëntie en korte termijn effecten. Dan is 
het nuttig om te beschikken over een ‘vrijhaven’, 
waarin academici los van de helse tijdsdruk op hoog 
niveau over problemen en maatschappelijke kwesties 
kunnen nadenken en discussiëren. Het voordeel van 
een genootschap als de KVAB is dat het debat open 
staat tussen confratres en consorores van diverse 
universiteiten en uiteenlopende disciplines. Ze kunnen 
er van gedachten wisselen over de grenzen heen van 
hun respectieve vakgebieden, in een sfeer van 
intellectuele broederlijkheid. Een beschaafde samenle-
ving als de onze zou de rijkdom van zo’n opportuniteit 
toch moeten inzien.”

Hebben de universiteiten voldoende oog voor de 
werking van de Academie en bestaat de kans dat ze 
samen hun stem laten horen in het maatschappelijke 
debat?

Willem Elias: “Binnen de VUB ervaar ik wel waardering 
voor het feit dat een professor van hun universiteit 
voorzitter is van de Academie. Niet dat ze op zo’n 
voorzitterschap zat te wachten, evenmin als de andere 
universiteiten voor hun Alma Mater. De universiteiten 
hebben elk afzonderlijk genoeg kwaliteit aan boord 
om academisch voor de dag te komen. “Eendracht 
maakt macht” is de leuze van de voetbalclub van de 
stad (Aalst) waar ik geboren en getogen ben. Voor de 
relatie tussen universiteiten en Academie en de univer-
siteiten onderling vind ik eendrachtigheid niet cruciaal. 
Het lijkt me niet wenselijk dat alle neuzen in dezelfde 
richting staan. ‘Meervoudigheid’ is een troef, op 
voorwaarde dat verdraagzaamheid primeert. Net 
omwille van die verscheidenheid zijn in de academi-
sche wereld eendrachtige standpunten over maat-
schappelijke thema’s een utopie, die zelfs niet eens 
wenselijk is.”

De thema’s die tot nog toe aan bod kwamen in het 
Denkersproject hadden een uitgesproken sociaal-
economische connotatie: jeugdwerkloosheid, kennis-
maatschappij, blended learning, straks kunst en geld. Is 
het wenselijk het Denkersproject in zijn huidige formule 
te behouden?

Willem Elias: “Toen over het Denkersproject met het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departe-
ment EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie), werd 
onderhandeld, bleek er nogal wat wantrouwen te 
bestaan van de academieleden tegenover sommige 
ideeën van de toenmalige voogdijminister Ingrid 
Lieten. Maar gaandeweg werd duidelijk dat de minister 
het goed voor had met de Academie. Ze wou enkel 
dat het engagement van de KVAB meer publiek werd. 
Ze keek tegen de Academie aan als een wereld-
vreemde instelling, waar een hoogopgeleide elite zich 
onledig hield met ‘intellectueel herculisme’, dit alles in 
een poging om elkaar als de slimste de loef af te 
steken. Ze suggereerde dat het niet slecht zou zijn, 
mocht een deel van al die schranderheid ten dienste 
staan van de samenleving. Ik heb er vrede mee dat via 
het Denkersproject een deel van het intellectuele 
potentieel naar de maatschappij terugvloeit. Dat 
thema’s zoals jeugdwerkloosheid, kennismaatschappij, 
blended learning, kunst en geld een nuttigheidsfactor 
hebben en bijdragen aan het maatschappelijk debat, 
stoort me niet, integendeel. De Denkersformule zoals 
die nu binnen de Academie wordt gehanteerd, lijkt me 
heel verrijkend. Het hele proces opbouwen rond een 
centrale deskundige die veel afweet van een bepaald 
thema en hem omringen met confraters die vanuit hun 
visie hun licht laten schijnen op het onderwerp, lijkt me 
een heel creatieve benadering. De output die zo’n 
strategie oplevert, maakt best kans om relevant te zijn 
voor een breed scala van betrokken partijen. Het 
Denkersprogramma heeft een totaal andere dimensie 
dan het VLAC (Vlaams Academisch Centrum) 
waarvan het de opvolger is. Persoonlijk aanzag ik het 
VLAC meer als een kweekvijver voor beloftevolle 
academici die in duo of in groep een aantal passen 
vooruit konden zetten in hun discipline. Meestal 
betekende een fellowship in het VLAC een opstap in 
de persoonlijke carrière. Laat me het zo stellen: het 
VLAC was een groeiproces, terwijl men het Denkerspro-
ject eerder kan omschrijven als een teruggeefproces.”

Een pijnpunt blijft de zichtbaarheid van de Academie 
in de samenleving. Is daar een oplossing voor?

Willem Elias: “De Academie moet blijven sleutelen aan 
een grotere zichtbaarheid. Het is de verdienste van mijn 
voorganger Ludo Gelders dat hij de Academie een 
stevige structuur heeft bezorgd, een basis waarop kan 
worden voortgebouwd. In de persoon van Freddy 
Dumortier beschikt de KVAB over een vaste secretaris 
met organisatietalent, die inzicht heeft in cijfers en 
boekhouding. En met een topjurist als Hubert Bocken 
staat de Academie ook safe op rechtskundig vlak. Het 
proces zichtbaarheid is inmiddels op gang getrokken 
met de oprichting van een communicatiecel. Wat een 
pover imago als gevolg kan hebben, beleefde de 
Academie in 2001 toen toenmalig premier Guy Verhof-
stadt het Paleis der Academiën wou inpalmen voor zijn 
kanselarij. Gelukkig slaagde academielid en minister 
van Staat Mark Eyskens erin om de ‘inval der barbaren’ 
af te slaan. Het is in het belang van de Academie dat 
zoiets zich niet meer herhaalt. Het moet gezegd dat 
allerhande publicaties zoals rapporten en standpunten 
nu al vlot hun weg vinden naar beleidsinstanties, univer-
siteiten, aanverwante instellingen en pers. We moeten 
echter streven naar een meer geregelde en gestructu-
reerde aanwezigheid in de media. Ook is het niet 
verkeerd om af en toe niet-academici, die de werking 
van de KVAB genegen zijn, toe te laten tot openbare 
activiteiten. Maar de Academie dient er zich voor te 
behoeden te vervallen in een soort volksontwikkeling. 
Dat is niet haar taak, maar wel het domein van verdien-
stelijke fondsen als het Davidsfonds, het Willemsfonds, 
het Vermeylenfonds en het Masereelfonds.”

Binnen de Academie leeft ook de Jonge Academie die 
vrij autonoom opereert. Wordt er gedacht aan 
gezamenlijke acties?

Willem Elias: “Het lijkt me voor de hand te liggen, dat de 
KVAB af en toe de hand reikt naar de Jonge Academie 
voor de organisatie van gezamenlijke symposia en 
lezingen. Een hechtere samenwerking tussen ‘ervaring’ 
en ‘jong enthousiasme’ lijkt me een interessante mix, die 
prachtige resultaten kan opleveren. Ik heb reeds een 
zeer boeiend gesprek gehad met de voorzitter.”

Wat denkt u van privé sponsoring voor de Academie? Is 
dit geen beknotting van de autonomie?

Willem Elias: “We hoeven niet meteen de neus op te 
halen voor alternatieve financiering via privé sponso-
ring. Al blijft waakzaamheid geboden. De Academie 
mag zich niet laten inpakken voor publiciteitsdoelein-
den.”

Willem Elias neemt als voorzitter de fakkel over van Ludo Gelders
“ACADEMIE ALS VRIJHAVEN VOOR HET DEBAT BLIJVEN VERDEDIGEN”

Marc Vanneste

Curriculum

Professor Willem Elias, lid van de Klasse van de Kunsten 
van de KVAB, is decaan van de faculteit Psychologie 
en Educatiewetenschappen aan de VUB. De faculteit 
bevat drie vakgroepen: agogische wetenschappen 
en onderwijskunde; experimentele en toegepaste 
psychologie; klinische en levenslooppsychologie. 
Binnen de vakgroep agogische wetenschappen 
doceert Willem Elias onder meer volgende disciplines: 
capita selecta uit de artistieke actualiteit, theorie en 
praktijk van de kunst- en beeldeducatie, stromingen in 
de hedendaagse kunsttheorie en cultuurfilosofie. 
Tevens is professor Elias sinds 20 jaar voorzitter van de 
raad van bestuur van het HISK (Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten) in Gent. 

Nieuwe mandaten in de Raad van Bestuur van de KVAB in 
2015

Als voorzitter wordt Ludo Gelders (Klasse Technische Weten-
schappen) opgevolgd door Willem Elias (Klasse Kunsten)

Als nieuwe ondervoorzitter werd Hubert Bocken (Klasse Mens-
wetenschappen) gekozen

Gery van Outryve d'Ydewalle (Klasse Menswetenschappen) 
werd als vast secretaris opgevolgd door Freddy Dumortier 
(Klasse Natuurwetenschappen)

Hubert Bocken werd als bestuurder van de Klasse Mensweten-
schappen opgevolgd door Karel Velle

Jacques Willems werd als bestuurder van de Klasse Technische 
Wetenschappen opgevolgd door Joos Vandewalle

Bestuurswissel
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 De nieuwe voorzitter Willem Elias en de aftredend voorzitter Ludo Gelders.
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Met de jaarwisseling van 2014 naar 2015 heeft Willem 
Elias als voorzitter van de KVAB de fakkel overgenomen 
van Ludo Gelders, die in zijn ambtsperiode voor de 
Academie een nieuwe koers heeft uitgezet. Aan zijn 
opvolger komt de taak toe om in de komende twee 
jaar het schip op koers te houden, veilig langs moge-
lijke klippen heen te leiden en – indien de kansen zich 
aandienen – een traject uit te tekenen met eigen 
accenten. Hoe ziet de nieuwe voorzitter bij het prille 
begin van zijn ambtstermijn de toekomst van de 
Academie? Een vraaggesprek.

Hoe ziet u de rol van de Academie in de samenleving?

Willem Elias: “We beleven snelle tijden, met de focus op 
utilitarisme, efficiëntie en korte termijn effecten. Dan is 
het nuttig om te beschikken over een ‘vrijhaven’, 
waarin academici los van de helse tijdsdruk op hoog 
niveau over problemen en maatschappelijke kwesties 
kunnen nadenken en discussiëren. Het voordeel van 
een genootschap als de KVAB is dat het debat open 
staat tussen confratres en consorores van diverse 
universiteiten en uiteenlopende disciplines. Ze kunnen 
er van gedachten wisselen over de grenzen heen van 
hun respectieve vakgebieden, in een sfeer van 
intellectuele broederlijkheid. Een beschaafde samenle-
ving als de onze zou de rijkdom van zo’n opportuniteit 
toch moeten inzien.”

Hebben de universiteiten voldoende oog voor de 
werking van de Academie en bestaat de kans dat ze 
samen hun stem laten horen in het maatschappelijke 
debat?

Willem Elias: “Binnen de VUB ervaar ik wel waardering 
voor het feit dat een professor van hun universiteit 
voorzitter is van de Academie. Niet dat ze op zo’n 
voorzitterschap zat te wachten, evenmin als de andere 
universiteiten voor hun Alma Mater. De universiteiten 
hebben elk afzonderlijk genoeg kwaliteit aan boord 
om academisch voor de dag te komen. “Eendracht 
maakt macht” is de leuze van de voetbalclub van de 
stad (Aalst) waar ik geboren en getogen ben. Voor de 
relatie tussen universiteiten en Academie en de univer-
siteiten onderling vind ik eendrachtigheid niet cruciaal. 
Het lijkt me niet wenselijk dat alle neuzen in dezelfde 
richting staan. ‘Meervoudigheid’ is een troef, op 
voorwaarde dat verdraagzaamheid primeert. Net 
omwille van die verscheidenheid zijn in de academi-
sche wereld eendrachtige standpunten over maat-
schappelijke thema’s een utopie, die zelfs niet eens 
wenselijk is.”

De thema’s die tot nog toe aan bod kwamen in het 
Denkersproject hadden een uitgesproken sociaal-
economische connotatie: jeugdwerkloosheid, kennis-
maatschappij, blended learning, straks kunst en geld. Is 
het wenselijk het Denkersproject in zijn huidige formule 
te behouden?

Willem Elias: “Toen over het Denkersproject met het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departe-
ment EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie), werd 
onderhandeld, bleek er nogal wat wantrouwen te 
bestaan van de academieleden tegenover sommige 
ideeën van de toenmalige voogdijminister Ingrid 
Lieten. Maar gaandeweg werd duidelijk dat de minister 
het goed voor had met de Academie. Ze wou enkel 
dat het engagement van de KVAB meer publiek werd. 
Ze keek tegen de Academie aan als een wereld-
vreemde instelling, waar een hoogopgeleide elite zich 
onledig hield met ‘intellectueel herculisme’, dit alles in 
een poging om elkaar als de slimste de loef af te 
steken. Ze suggereerde dat het niet slecht zou zijn, 
mocht een deel van al die schranderheid ten dienste 
staan van de samenleving. Ik heb er vrede mee dat via 
het Denkersproject een deel van het intellectuele 
potentieel naar de maatschappij terugvloeit. Dat 
thema’s zoals jeugdwerkloosheid, kennismaatschappij, 
blended learning, kunst en geld een nuttigheidsfactor 
hebben en bijdragen aan het maatschappelijk debat, 
stoort me niet, integendeel. De Denkersformule zoals 
die nu binnen de Academie wordt gehanteerd, lijkt me 
heel verrijkend. Het hele proces opbouwen rond een 
centrale deskundige die veel afweet van een bepaald 
thema en hem omringen met confraters die vanuit hun 
visie hun licht laten schijnen op het onderwerp, lijkt me 
een heel creatieve benadering. De output die zo’n 
strategie oplevert, maakt best kans om relevant te zijn 
voor een breed scala van betrokken partijen. Het 
Denkersprogramma heeft een totaal andere dimensie 
dan het VLAC (Vlaams Academisch Centrum) 
waarvan het de opvolger is. Persoonlijk aanzag ik het 
VLAC meer als een kweekvijver voor beloftevolle 
academici die in duo of in groep een aantal passen 
vooruit konden zetten in hun discipline. Meestal 
betekende een fellowship in het VLAC een opstap in 
de persoonlijke carrière. Laat me het zo stellen: het 
VLAC was een groeiproces, terwijl men het Denkerspro-
ject eerder kan omschrijven als een teruggeefproces.”

Een pijnpunt blijft de zichtbaarheid van de Academie 
in de samenleving. Is daar een oplossing voor?

Willem Elias: “De Academie moet blijven sleutelen aan 
een grotere zichtbaarheid. Het is de verdienste van mijn 
voorganger Ludo Gelders dat hij de Academie een 
stevige structuur heeft bezorgd, een basis waarop kan 
worden voortgebouwd. In de persoon van Freddy 
Dumortier beschikt de KVAB over een vaste secretaris 
met organisatietalent, die inzicht heeft in cijfers en 
boekhouding. En met een topjurist als Hubert Bocken 
staat de Academie ook safe op rechtskundig vlak. Het 
proces zichtbaarheid is inmiddels op gang getrokken 
met de oprichting van een communicatiecel. Wat een 
pover imago als gevolg kan hebben, beleefde de 
Academie in 2001 toen toenmalig premier Guy Verhof-
stadt het Paleis der Academiën wou inpalmen voor zijn 
kanselarij. Gelukkig slaagde academielid en minister 
van Staat Mark Eyskens erin om de ‘inval der barbaren’ 
af te slaan. Het is in het belang van de Academie dat 
zoiets zich niet meer herhaalt. Het moet gezegd dat 
allerhande publicaties zoals rapporten en standpunten 
nu al vlot hun weg vinden naar beleidsinstanties, univer-
siteiten, aanverwante instellingen en pers. We moeten 
echter streven naar een meer geregelde en gestructu-
reerde aanwezigheid in de media. Ook is het niet 
verkeerd om af en toe niet-academici, die de werking 
van de KVAB genegen zijn, toe te laten tot openbare 
activiteiten. Maar de Academie dient er zich voor te 
behoeden te vervallen in een soort volksontwikkeling. 
Dat is niet haar taak, maar wel het domein van verdien-
stelijke fondsen als het Davidsfonds, het Willemsfonds, 
het Vermeylenfonds en het Masereelfonds.”

Binnen de Academie leeft ook de Jonge Academie die 
vrij autonoom opereert. Wordt er gedacht aan 
gezamenlijke acties?

Willem Elias: “Het lijkt me voor de hand te liggen, dat de 
KVAB af en toe de hand reikt naar de Jonge Academie 
voor de organisatie van gezamenlijke symposia en 
lezingen. Een hechtere samenwerking tussen ‘ervaring’ 
en ‘jong enthousiasme’ lijkt me een interessante mix, die 
prachtige resultaten kan opleveren. Ik heb reeds een 
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Wat denkt u van privé sponsoring voor de Academie? Is 
dit geen beknotting van de autonomie?

Willem Elias: “We hoeven niet meteen de neus op te 
halen voor alternatieve financiering via privé sponso-
ring. Al blijft waakzaamheid geboden. De Academie 
mag zich niet laten inpakken voor publiciteitsdoelein-
den.”

Willem Elias neemt als voorzitter de fakkel over van Ludo Gelders
“ACADEMIE ALS VRIJHAVEN VOOR HET DEBAT BLIJVEN VERDEDIGEN”

Marc Vanneste

Curriculum

Professor Willem Elias, lid van de Klasse van de Kunsten 
van de KVAB, is decaan van de faculteit Psychologie 
en Educatiewetenschappen aan de VUB. De faculteit 
bevat drie vakgroepen: agogische wetenschappen 
en onderwijskunde; experimentele en toegepaste 
psychologie; klinische en levenslooppsychologie. 
Binnen de vakgroep agogische wetenschappen 
doceert Willem Elias onder meer volgende disciplines: 
capita selecta uit de artistieke actualiteit, theorie en 
praktijk van de kunst- en beeldeducatie, stromingen in 
de hedendaagse kunsttheorie en cultuurfilosofie. 
Tevens is professor Elias sinds 20 jaar voorzitter van de 
raad van bestuur van het HISK (Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten) in Gent. 

Nieuwe mandaten in de Raad van Bestuur van de KVAB in 
2015

Als voorzitter wordt Ludo Gelders (Klasse Technische Weten-
schappen) opgevolgd door Willem Elias (Klasse Kunsten)

Als nieuwe ondervoorzitter werd Hubert Bocken (Klasse Mens-
wetenschappen) gekozen

Gery van Outryve d'Ydewalle (Klasse Menswetenschappen) 
werd als vast secretaris opgevolgd door Freddy Dumortier 
(Klasse Natuurwetenschappen)

Hubert Bocken werd als bestuurder van de Klasse Mensweten-
schappen opgevolgd door Karel Velle

Jacques Willems werd als bestuurder van de Klasse Technische 
Wetenschappen opgevolgd door Joos Vandewalle

Bestuurswissel
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 De nieuwe voorzitter Willem Elias en de aftredend voorzitter Ludo Gelders.
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De academie heeft op zaterdag 13 december 2014 
tijdens haar algemene openbare vergadering haar 
Gouden Penning uitgereikt aan professor Marleen 
Temmerman. De Gouden Penning bekroont een 
‘persoonlijkheid die voor het brede publiek een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de aanmoedi-
ging en de verspreiding van de wetenschap en de 
kunst’. Hoe past laureate Marleen Temmerman in dit 
plaatje? Wel, ze was de eerste vrouwelijke professor 
gynaecologie van de Benelux en geniet internationaal 
faam als onderzoekster naar vrouwengezondheid, 
vrouwenrechten, globale gezondheidssystemen, HIV 
en seksueel overdraagbare aandoeningen. Twintig 
jaar geleden richtte zij het International Centre for 
Reproductive Health (IRCH) op, een organisatie die 
ijvert voor een doeltreffende medische zorg en bege-
leiding van vrouwen en kinderen in ontwikkelingslan-
den. In 2012 werd ze topvrouw bij de WGO (Wereld 
Gezondheidsorganisatie), waar ze de leiding heeft van 
het departement Reproductive Health and Research 
(RHR). Vanuit die verantwoordelijke positie neemt ze de 
handschoen op voor de gezondheid van moeders en 
kinderen en tegen het onrecht waarvan vrouwen 
wereldwijd het slachtoffer zijn. In het vraaggesprek 
hieronder proberen we het werk van deze onvermoei-
bare voorvechtster, haar drijfveren en haar hardnek-
kigheid in de kijker te plaatsen.

Wat betekent voor u de Gouden Penning van de 
Academie. Hoe schat u de onderscheiding in?

Marleen Temmerman: “De Gouden Penning was een 
aangename verrassing. En het is een hele eer om te 
mogen prijken tussen de uitmuntende voorgangers van 
het laureatenlijstje. Maar vooral zie ik de Gouden 
Penning als een erkenning van mijn werk, omdat ze de 
uitdrukking is van een perfecte balans tussen mijn 
sociaal engagement en mijn wetenschappelijke 
carrière. Samen met de Lifetime Achievement Award 
die het gezaghebbende medische tijdschrift British 
Medical Journal me in 2010 toekende, schat ik de 
Gouden Penning in als het meest prestigieuze eerbe-
toon dat me tijdens mijn loopbaan te beurt is gevallen. 
Beide onderscheidingen helpen mee de thema’s die 
me zo na aan het hart liggen op de internationale 
agenda te zetten.”

Momenteel bent u directeur van het departement 
Reproductive Health and Research (RHR) van de 
WGO. Betekent dit dat de voeling met de verloskamer 
helemaal op de achtergrond verdwijnt?

Marleen Temmerman: “35 jaar lang stond ik met raad 
en daad midden in de praktijk van de verloskunde. Ik 
heb in Gent de vrouwenkliniek van het UZ mee gestalte 
gegeven en heb talloze baby’s op de wereld gezet. 
Maar ik moest helaas ook machteloos toekijken hoe in 

Kenia moeder en kind het niet haalden, gewoon 
omdat de noodzakelijke medische infrastructuur en de 
gewenste medicijnen niet voorhanden waren. Nu doe 
ik in uiterst zeldzame gevallen nog eens een consulta-
tie. Maar in mijn nieuwe functie blijft het doel van mijn 
werk hetzelfde, al heeft het nu een geopolitieke dimen-
sie: opkomen voor de gezondheid van moeder en 
kind, hun toegang tot medicijnen en professionele 
medische zorg vergroten en wereldwijd het onrecht 
tegen vrouwen bestrijden. Via het departement Repro-
ductive Health and Research van de WGO hoop ik te 
kunnen wegen op de besluitvorming van de VN inzake 
vrouwenrechten en -gezondheid, geboortebeperking, 
contraceptie, aidspreventie, kortom op mensenrech-
ten in de breedste zin van het begrip.

Blijft het rebelse meisje dat vocht tegen onrecht en 
sociale ongelijkheid voortleven in de topvrouw van de 
WGO?

Marleen Temmerman: “Ha, het rebelse meisje. Tja, 
doorzetten en desnoods dwarsliggen als het moet, 
wanneer ik vind dat ik gelijk heb, het zit me in het bloed. 
Reeds als tiener verdiepte ik me in de literatuur van de 
bevrijdingsfilosofen, die ongelijkheid, onrechtvaardig-
heid en verdrukking als het kwaad aanwezen. Het 
sociaal engagement heeft me sedert mijn jeugd nooit 
meer verlaten. Toen men me destijds bij de keuze van 
mijn studierichting in de Universiteit Gent afraadde om 
te kiezen voor gynaecologie – verloskunde is geen 
beroep voor vrouwen, klonk het – heb ik toch mijn 
gedacht gedaan. Voor de specialisatie gynaecologie 
volgde ik eerst een praktijkopleiding in Breda, waarna ik 
mijn universitaire studies afmaakte aan de VUB. Het 
voelde aan als een overwinning toen uitgerekend de 
UGent me een baan aanbood als verloskundige, 
gewoon omdat er in het begin van de jaren 1990 plots 
veel vraag was naar vrouwelijke gynaecologen en er in 
Gent geen voorhanden waren. Om in te pikken op uw 
vraag, kan ik gerust antwoorden: ‘neen, het rebelse 
meisje is in de WGO-topvrouw niet dood. Maar ik voer 
de strijd niet meer met vlag en vaandel voorop. Nu 
heten mijn wapens harde cijfers, onomstootbare 
onderzoeksresultaten en diplomatie.’”

Belgische parlement wel een gehaaide diplomaat 
moet zijn. Voor ons staat het vast dat u over de nodige 
vereisten van diplomaat beschikt.’ Zo zie ja maar.”

Welke zijn in uw strijd de taaiste weerstanden waar u 
mee te maken hebt? Zijn het de haast onuitroeibare 
tradities die de vrouw in een status van onderdrukking 
houden? Denken we aan de vreselijke genitale vermin-
kingen. Zijn ze het gevolg van een machocultuur, 
spelen er religieuze motieven? 

Marleen Temmerman: “Ik denk niet dat je genitale 
verminking louter kan toeschrijven aan machismo, al 
speelt het zeker een rol bij de onderdrukking van de 
vrouw. Besnijdenis en infibulatie wortelen zeer diep in 
etnisch-culturele tradities. En waar komen die 
vandaan? Het is heel moeilijk om daar een eenduidig 
antwoord op te geven. Volgens bepaalde bronnen 
heeft het te maken met een beschermingsreactie van 
moeders die hun dochters dichtnaaiden om ze te 

Kunt u voorbeelden aanstippen van resoluties die u op 
hogere echelons uit de brand wist te slepen en die een 
stap vooruit waren in uw strijd voor vrouwenrechten?

Marleen Temmerman: “Eerst dit: in 1993 hebben de VN 
geweld tegen vrouwen streng veroordeeld. Inhoudelijk 
zaten de lidstaten echter niet op dezelfde lijn. Een 
aantal landen in het Midden-Oosten en sub-Sahara 
Afrika vonden het niet opportuun om verkrachting 
binnen het huwelijk als geweld te erkennen. Maar als 
drukkingsgroep binnen de VN blijft de WGO ijveren om 
via amendementen toch een en ander gedaan te 
krijgen. En de evolutie oogt hoopvol. Tijdens haar 
conferentie in mei 2014 te Genève heeft de World 
Health Assembly, een forum van de WGO waarbij de 
ministers van Volksgezondheid uit 194 landen betrok-
ken zijn, een substantieel grotere rol toegekend aan 
gezondheidsrecht als wapen in de strijd tegen geweld 
op vrouwen en meisjes. Ook wat betreft kindbruiden is 
er nog een lange weg te gaan, wegens diepgewor-
telde tradities in een aantal landen. Naar schatting 
treden er elke dag 39.000 meisjes jonger dan 18 jaar in 
het huwelijk. Velen van hen zijn jonger dan 15 en horen 
op school te zitten eerder dan te trouwen en zwanger 
te worden.”

Welke medestanders hebben op u de meeste indruk 
gemaakt?

Marleen Temmerman: “Als ik er voor de vuist weg 
enkelen noem, denk ik onder meer aan Graça Machel, 
de vrouw van de overleden Mozambikaanse president 
Samora Machel en van wijlen Nelson Mandela. In 
Mozambique was ze gedurende een aantal jaren 
Minister voor Cultuur en Onderwijs en ze ontpopte zich 
later als voorvechtster van kinderrechten. Zij is voorzit-
ster van het Partnership for Maternal, Newborn and 
Child Health (PMNCH), een samenwerkingsverband 
dat opereert onder de vleugels van de WGO. Graça 
en ik vechten eigenlijk voor dezelfde belangen. Natuur-
lijk was er Nelson Mandela zelf, evenals aartsbisschop 
en mensenrechtenactivist Desmond Tutu. En zeker mag 
ik Peter Piot niet vergeten, de gewezen directeur van 
UNAIDS. Hij was het die me halverwege de jaren ’80 
voorstelde om aan de universiteit van Mombasa, 
Kenia, onderzoek te doen rond HIV en zwangerschap, 
de overdraagbaarheid van het virus op het kind. Ik 
werkte er vijf jaar. En de liefde voor Afrika liet me nooit 
meer los. Na mijn terugkeer in België wou ik hoe dan 
ook een vervolgverhaal schrijven aan dit internationaal 
onderzoekshoofdstuk. Dat kwam er in 1994 toen ik met 
de steun van UGent het ICRH heb opgericht, een 
multidisciplinaire organisatie bestaande uit artsen, 
sociale wetenschappers, juristen en geëngageerde 
medewerkers, die het opnemen voor de gezondheid 
en de rechten van vrouwen en kinderen. Het ICRH stelt 
momenteel meer dan 300 onderzoekers en hulpverle-

ners te werk in Afrika, China en Latijns Amerika. De 
hoofdzetel bevindt zich in Gent, met affiliaties in 
Mombasa, Kenia, en in Mozambique.”

Heeft uw politieke activiteit als senator deuren 
geopend die anders dicht zouden zijn gebleven?

Marleen Temmerman: “Ik heb er geleerd dat politiek de 
kunst van het haalbare is. Onder gelijkgestemden is het 
makkelijk om over een kwestie op één lijn te geraken. 
Maar andersdenkenden en tegenstanders overtuigen 
van je gelijk, is van een heel andere orde. Er gaapt 
vaak een kloof tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. 
Jawel, de politiek heeft me de vaardigheid van het 
onderhandelen bijgebracht. Ik kan daarover trouwens 
een merkwaardige anekdote vertellen. Voor mijn 
functie van directeur RHR bij de WGO moest ik voldoen 
aan een tiental criteria zoals ervaring als gynaecoloog, 
onderzoekster, als fondsenwerver, mijn beslagenheid 
als internationaal werker. Ik voldeed aan alle criteria, 
behalve voor de ervaring als diplomaat binnen de VN. 
‘U komt toch van België en u was daar senator’, merkte 
de aanwervingscommissie van de WGO bij het sollicita-
tiegesprek op. ‘Wel, België is met zijn communautaire 
structuur zo’n complex land en bezit wereldwijd op het 
vlak van compromissen sluiten een haast legendari-
sche reputatie, dat u als gewezen politica van het 

behoeden voor verkrachting tijdens stammentwisten. 
Andere gissingen hebben te maken met esthetische 
gronden, vruchtbaarheid en reinheid tijdens het huwe-
lijk. Ik denk niet dat machismo hier de dominerende 
factor is. En er is ook niet direct een religieuze connota-
tie. Noch in de Bijbel noch in de Koran zijn hierover 
gebodsbepalingen te vinden. Maar dat neemt niet 
weg dat er inspanningen moeten worden gedaan om 
de tradities te slopen. Besnijdenis is erg nefast voor de 
gezondheid van de jonge vrouwen. Sommigen sterven 
door bloedingen of infecties. Om dan maar te zwijgen 
over de mentale littekens die aan zo’n traumatische 
ingreep worden overgehouden. De strijd daartegen 
moet echter heel omzichtig worden gevoerd, niet 
stormenderhand, want het is drommels moeilijk om van 
buitenaf in het sociale weefsel van de gemeenschap-
pen door te dringen. Toch mag men de armen niet 
laten hangen. Een tactvolle aanpak met en door 
mensen van ter plaatse kan wonderen verrichten. 
Neem nu het werk van Bogaletch Gebre, een Ethiopi-
sche vrouwenrechten activiste, die bekroond werd 
met de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in 
Afrika. In 1997 was besnijdenis in haar geboortestreek 
nog algemeen verspreid. Dank zij een voorzichtige 
aanpak, afgestemd op traditionele gevoeligheden, 
kon ze een ommezwaai in de geesten bewerkstelligen. 
Resultaat: 97 % van de bevolking daar is nu tegen 
besnijdenis gekant.”

Een streven van de VN is dat rijke landen ten minste 
0,7% van hun BNP aan ontwikkelingssamenwerking 
geven. Weinig landen halen die doelstelling. Is dat te 
wijten aan onverschilligheid? Of aan argwaan, omdat 
in corrupte regimes slechts een fractie van het geld bij 
de hulpbehoevenden terecht komt?

Marleen Temmerman: “Tja, wat dit betreft schiet ook 
ons land te kort. Onder het mom van besparingen 
wordt geprobeerd om een nochtans verpletterende 
verantwoordelijkheid te ontlopen. Een beproefde truc 
daarvoor is het schuiven met budgetten tussen diverse 
departementen zoals ontwikkelingssamenwerking, 
buitenlandse zaken, sociale zaken, waarbij elkaar de 
schuld in de schoenen wordt geschoven. Nochtans is 
het van belang dat de doelstelling van 0,7% van het 
BNP wordt gehaald, wil het Westen en ook ons land 
niet medeplichtig zijn aan de mensonterende toestan-
den in tal van ontwikkelingslanden. Ik begrijp ook wel 
dat de middelen efficiënt moeten worden ingezet en 
dat voorkomen moet worden dat hulpgeld in bodem-
loze putten wordt gestort. Een oplossing kan het 
inschakelen zijn van ‘implementing agencies’, 
betrouwbare tussenschakels die erover waken dat de 
vrijgemaakte fondsen terechtkomen bij de projecten 
en mensen voor wie ze bedoeld zijn. Dat kunnen 
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topvrouw niet dood. Maar ik voer de strijd 
niet meer met vlag en vaandel voorop. Nu 
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 “Ha, het rebelse meisje. Tja, 

heten mijn wapens harde cijfers, onomstoot-
bare onderzoeksresultaten en diplomatie.”

Gouden Penning voor WGO-topvrouw Marleen Temmerman
DIPLOMATIE ALS WAPEN IN STRIJD VOOR VROUWENRECHTEN EN GEZONDHEID
                  Marc Vanneste

bijvoorbeeld instellingen zijn zoals het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde, universiteiten en waarom niet 
het ICRH, dat ter plaatse over een goed uitgebouwde 
structuur beschikt en vrij goedkoop het geld oordeel-
kundig kan besteden. Dat de hoofdmoot van de 
ontwikkelingssteun soms wordt opgesoupeerd door 
duur betaalde westerse consultants is een andere vorm 
van kritiek, die de problematiek van ontwikkelingssa-
menwerking hypothekeert.”

Tijdens de receptie die volgde op de uitreiking van de 
Gouden Penning hebt u ijverig uw boeken ‘Mama 
Daktari’ en ‘Mylady’ gesigneerd. Zijn er ook mannen 
die uw boeken kopen?

Marleen Temmerman: “De activiste diep in mij raakt, 
zoals u merkt, nooit vermoeid. Ik signeer zelfs mijn 
boeken tijdens de receptie van de Gouden Penning. 
De meeste van mijn boeken worden gekocht door 
vrouwen of door mannen die ze dan aan hun vrouw 
schenken. Maar af en toe slaan ze zelf wel eens aan 
het lezen en dat laten ze mij dan weten via e-mail. 
Meestal zijn het prijzende reacties die me een hart 
onder de riem steken. Dat is wel fijn. Ik wil graag opmer-
ken dat de opbrengst naar het Fonds Marleen Temmer-
man gaat. Het fonds werd opgericht in samenwerking 
met UGent en steunt de projecten van het ICRH. Meer 
info is te vinden via de webiste 
www.marleentemmerman.be 
of via e-mail: fondsmarleentemmerman@Ugent.be.

Loopbaan

Marleen Temmerman is sinds 2012 directeur van het 
departement RHR (Reproductive Health and Research) 
bij de Wereld Gezondheidsorganisatie. Zij was professor 
verloskunde/gynaecologie aan de UGent van 1985 tot 
1992 en van 2008 tot 2012 was zij hoofd van het depar-
tement verloskunde/gynaecologie van de UGent. In 
1994 werd zij directeur van het ICRH (International 
Centre for Reproductive Health), wat zij bleef tot 2012. 
Zij engageerde zich politiek voor de SP.a waarvoor zij 
van 2007 tot 2012 in de senaat zetelde. In 2009 werd zij 
onderscheiden door de FIGO (International Federation 
of Gynaecology and Obstetrics) omwille van haar inzet 
voor een betere gezondheid van vrouwen, in Kaap-
stad, Zuid-Afrika. Ze werd bekroond met de British 
Medical Journal Lifetime Achievement Award in 2010. 
In 2011 werd haar het eredoctoraat toegekend van de 
Universiteit Western Cape, Kaapstad, Zuid-Afrika en 
van de VUB. In 2014 kreeg zij de Gouden Penning van 
de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 
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beroep voor vrouwen, klonk het – heb ik toch mijn 
gedacht gedaan. Voor de specialisatie gynaecologie 
volgde ik eerst een praktijkopleiding in Breda, waarna ik 
mijn universitaire studies afmaakte aan de VUB. Het 
voelde aan als een overwinning toen uitgerekend de 
UGent me een baan aanbood als verloskundige, 
gewoon omdat er in het begin van de jaren 1990 plots 
veel vraag was naar vrouwelijke gynaecologen en er in 
Gent geen voorhanden waren. Om in te pikken op uw 
vraag, kan ik gerust antwoorden: ‘neen, het rebelse 
meisje is in de WGO-topvrouw niet dood. Maar ik voer 
de strijd niet meer met vlag en vaandel voorop. Nu 
heten mijn wapens harde cijfers, onomstootbare 
onderzoeksresultaten en diplomatie.’”

Belgische parlement wel een gehaaide diplomaat 
moet zijn. Voor ons staat het vast dat u over de nodige 
vereisten van diplomaat beschikt.’ Zo zie ja maar.”

Welke zijn in uw strijd de taaiste weerstanden waar u 
mee te maken hebt? Zijn het de haast onuitroeibare 
tradities die de vrouw in een status van onderdrukking 
houden? Denken we aan de vreselijke genitale vermin-
kingen. Zijn ze het gevolg van een machocultuur, 
spelen er religieuze motieven? 

Marleen Temmerman: “Ik denk niet dat je genitale 
verminking louter kan toeschrijven aan machismo, al 
speelt het zeker een rol bij de onderdrukking van de 
vrouw. Besnijdenis en infibulatie wortelen zeer diep in 
etnisch-culturele tradities. En waar komen die 
vandaan? Het is heel moeilijk om daar een eenduidig 
antwoord op te geven. Volgens bepaalde bronnen 
heeft het te maken met een beschermingsreactie van 
moeders die hun dochters dichtnaaiden om ze te 

Kunt u voorbeelden aanstippen van resoluties die u op 
hogere echelons uit de brand wist te slepen en die een 
stap vooruit waren in uw strijd voor vrouwenrechten?

Marleen Temmerman: “Eerst dit: in 1993 hebben de VN 
geweld tegen vrouwen streng veroordeeld. Inhoudelijk 
zaten de lidstaten echter niet op dezelfde lijn. Een 
aantal landen in het Midden-Oosten en sub-Sahara 
Afrika vonden het niet opportuun om verkrachting 
binnen het huwelijk als geweld te erkennen. Maar als 
drukkingsgroep binnen de VN blijft de WGO ijveren om 
via amendementen toch een en ander gedaan te 
krijgen. En de evolutie oogt hoopvol. Tijdens haar 
conferentie in mei 2014 te Genève heeft de World 
Health Assembly, een forum van de WGO waarbij de 
ministers van Volksgezondheid uit 194 landen betrok-
ken zijn, een substantieel grotere rol toegekend aan 
gezondheidsrecht als wapen in de strijd tegen geweld 
op vrouwen en meisjes. Ook wat betreft kindbruiden is 
er nog een lange weg te gaan, wegens diepgewor-
telde tradities in een aantal landen. Naar schatting 
treden er elke dag 39.000 meisjes jonger dan 18 jaar in 
het huwelijk. Velen van hen zijn jonger dan 15 en horen 
op school te zitten eerder dan te trouwen en zwanger 
te worden.”

Welke medestanders hebben op u de meeste indruk 
gemaakt?

Marleen Temmerman: “Als ik er voor de vuist weg 
enkelen noem, denk ik onder meer aan Graça Machel, 
de vrouw van de overleden Mozambikaanse president 
Samora Machel en van wijlen Nelson Mandela. In 
Mozambique was ze gedurende een aantal jaren 
Minister voor Cultuur en Onderwijs en ze ontpopte zich 
later als voorvechtster van kinderrechten. Zij is voorzit-
ster van het Partnership for Maternal, Newborn and 
Child Health (PMNCH), een samenwerkingsverband 
dat opereert onder de vleugels van de WGO. Graça 
en ik vechten eigenlijk voor dezelfde belangen. Natuur-
lijk was er Nelson Mandela zelf, evenals aartsbisschop 
en mensenrechtenactivist Desmond Tutu. En zeker mag 
ik Peter Piot niet vergeten, de gewezen directeur van 
UNAIDS. Hij was het die me halverwege de jaren ’80 
voorstelde om aan de universiteit van Mombasa, 
Kenia, onderzoek te doen rond HIV en zwangerschap, 
de overdraagbaarheid van het virus op het kind. Ik 
werkte er vijf jaar. En de liefde voor Afrika liet me nooit 
meer los. Na mijn terugkeer in België wou ik hoe dan 
ook een vervolgverhaal schrijven aan dit internationaal 
onderzoekshoofdstuk. Dat kwam er in 1994 toen ik met 
de steun van UGent het ICRH heb opgericht, een 
multidisciplinaire organisatie bestaande uit artsen, 
sociale wetenschappers, juristen en geëngageerde 
medewerkers, die het opnemen voor de gezondheid 
en de rechten van vrouwen en kinderen. Het ICRH stelt 
momenteel meer dan 300 onderzoekers en hulpverle-

ners te werk in Afrika, China en Latijns Amerika. De 
hoofdzetel bevindt zich in Gent, met affiliaties in 
Mombasa, Kenia, en in Mozambique.”

Heeft uw politieke activiteit als senator deuren 
geopend die anders dicht zouden zijn gebleven?

Marleen Temmerman: “Ik heb er geleerd dat politiek de 
kunst van het haalbare is. Onder gelijkgestemden is het 
makkelijk om over een kwestie op één lijn te geraken. 
Maar andersdenkenden en tegenstanders overtuigen 
van je gelijk, is van een heel andere orde. Er gaapt 
vaak een kloof tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. 
Jawel, de politiek heeft me de vaardigheid van het 
onderhandelen bijgebracht. Ik kan daarover trouwens 
een merkwaardige anekdote vertellen. Voor mijn 
functie van directeur RHR bij de WGO moest ik voldoen 
aan een tiental criteria zoals ervaring als gynaecoloog, 
onderzoekster, als fondsenwerver, mijn beslagenheid 
als internationaal werker. Ik voldeed aan alle criteria, 
behalve voor de ervaring als diplomaat binnen de VN. 
‘U komt toch van België en u was daar senator’, merkte 
de aanwervingscommissie van de WGO bij het sollicita-
tiegesprek op. ‘Wel, België is met zijn communautaire 
structuur zo’n complex land en bezit wereldwijd op het 
vlak van compromissen sluiten een haast legendari-
sche reputatie, dat u als gewezen politica van het 

behoeden voor verkrachting tijdens stammentwisten. 
Andere gissingen hebben te maken met esthetische 
gronden, vruchtbaarheid en reinheid tijdens het huwe-
lijk. Ik denk niet dat machismo hier de dominerende 
factor is. En er is ook niet direct een religieuze connota-
tie. Noch in de Bijbel noch in de Koran zijn hierover 
gebodsbepalingen te vinden. Maar dat neemt niet 
weg dat er inspanningen moeten worden gedaan om 
de tradities te slopen. Besnijdenis is erg nefast voor de 
gezondheid van de jonge vrouwen. Sommigen sterven 
door bloedingen of infecties. Om dan maar te zwijgen 
over de mentale littekens die aan zo’n traumatische 
ingreep worden overgehouden. De strijd daartegen 
moet echter heel omzichtig worden gevoerd, niet 
stormenderhand, want het is drommels moeilijk om van 
buitenaf in het sociale weefsel van de gemeenschap-
pen door te dringen. Toch mag men de armen niet 
laten hangen. Een tactvolle aanpak met en door 
mensen van ter plaatse kan wonderen verrichten. 
Neem nu het werk van Bogaletch Gebre, een Ethiopi-
sche vrouwenrechten activiste, die bekroond werd 
met de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in 
Afrika. In 1997 was besnijdenis in haar geboortestreek 
nog algemeen verspreid. Dank zij een voorzichtige 
aanpak, afgestemd op traditionele gevoeligheden, 
kon ze een ommezwaai in de geesten bewerkstelligen. 
Resultaat: 97 % van de bevolking daar is nu tegen 
besnijdenis gekant.”

Een streven van de VN is dat rijke landen ten minste 
0,7% van hun BNP aan ontwikkelingssamenwerking 
geven. Weinig landen halen die doelstelling. Is dat te 
wijten aan onverschilligheid? Of aan argwaan, omdat 
in corrupte regimes slechts een fractie van het geld bij 
de hulpbehoevenden terecht komt?

Marleen Temmerman: “Tja, wat dit betreft schiet ook 
ons land te kort. Onder het mom van besparingen 
wordt geprobeerd om een nochtans verpletterende 
verantwoordelijkheid te ontlopen. Een beproefde truc 
daarvoor is het schuiven met budgetten tussen diverse 
departementen zoals ontwikkelingssamenwerking, 
buitenlandse zaken, sociale zaken, waarbij elkaar de 
schuld in de schoenen wordt geschoven. Nochtans is 
het van belang dat de doelstelling van 0,7% van het 
BNP wordt gehaald, wil het Westen en ook ons land 
niet medeplichtig zijn aan de mensonterende toestan-
den in tal van ontwikkelingslanden. Ik begrijp ook wel 
dat de middelen efficiënt moeten worden ingezet en 
dat voorkomen moet worden dat hulpgeld in bodem-
loze putten wordt gestort. Een oplossing kan het 
inschakelen zijn van ‘implementing agencies’, 
betrouwbare tussenschakels die erover waken dat de 
vrijgemaakte fondsen terechtkomen bij de projecten 
en mensen voor wie ze bedoeld zijn. Dat kunnen 

Neen, het rebelse meisje is in de WGO-
topvrouw niet dood. Maar ik voer de strijd 
niet meer met vlag en vaandel voorop. Nu 
heten mijn wapens harde cijfers, onomstoot-
bare onderzoeksresultaten en diplomatie.

-
-

den. In 2012 werd ze topvrouw bij de WGO (Wereld 
Gezondheidsorganisatie), waar ze de leiding heeft van 
het departement Reproductive Health and Research 
(RHR). Vanuit die verantwoordelijke positie neemt ze de 
handschoen op voor de gezondheid van moeders en 
kinderen en tegen het onrecht waarvan vrouwen 
wereldwijd het slachtoffer zijn. In het vraaggesprek 
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“
Blijft het rebelse meisje dat vocht tegen onrecht en 
sociale ongelijkheid voortleven in de topvrouw van de 

 “Ha, het rebelse meisje. Tja, 

heten mijn wapens harde cijfers, onomstoot-
bare onderzoeksresultaten en diplomatie.”

Gouden Penning voor WGO-topvrouw Marleen Temmerman
DIPLOMATIE ALS WAPEN IN STRIJD VOOR VROUWENRECHTEN EN GEZONDHEID
                  Marc Vanneste

bijvoorbeeld instellingen zijn zoals het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde, universiteiten en waarom niet 
het ICRH, dat ter plaatse over een goed uitgebouwde 
structuur beschikt en vrij goedkoop het geld oordeel-
kundig kan besteden. Dat de hoofdmoot van de 
ontwikkelingssteun soms wordt opgesoupeerd door 
duur betaalde westerse consultants is een andere vorm 
van kritiek, die de problematiek van ontwikkelingssa-
menwerking hypothekeert.”

Tijdens de receptie die volgde op de uitreiking van de 
Gouden Penning hebt u ijverig uw boeken ‘Mama 
Daktari’ en ‘Mylady’ gesigneerd. Zijn er ook mannen 
die uw boeken kopen?

Marleen Temmerman: “De activiste diep in mij raakt, 
zoals u merkt, nooit vermoeid. Ik signeer zelfs mijn 
boeken tijdens de receptie van de Gouden Penning. 
De meeste van mijn boeken worden gekocht door 
vrouwen of door mannen die ze dan aan hun vrouw 
schenken. Maar af en toe slaan ze zelf wel eens aan 
het lezen en dat laten ze mij dan weten via e-mail. 
Meestal zijn het prijzende reacties die me een hart 
onder de riem steken. Dat is wel fijn. Ik wil graag opmer-
ken dat de opbrengst naar het Fonds Marleen Temmer-
man gaat. Het fonds werd opgericht in samenwerking 
met UGent en steunt de projecten van het ICRH. Meer 
info is te vinden via de webiste 
www.marleentemmerman.be 
of via e-mail: fondsmarleentemmerman@Ugent.be.

Loopbaan

Marleen Temmerman is sinds 2012 directeur van het 
departement RHR (Reproductive Health and Research) 
bij de Wereld Gezondheidsorganisatie. Zij was professor 
verloskunde/gynaecologie aan de UGent van 1985 tot 
1992 en van 2008 tot 2012 was zij hoofd van het depar-
tement verloskunde/gynaecologie van de UGent. In 
1994 werd zij directeur van het ICRH (International 
Centre for Reproductive Health), wat zij bleef tot 2012. 
Zij engageerde zich politiek voor de SP.a waarvoor zij 
van 2007 tot 2012 in de senaat zetelde. In 2009 werd zij 
onderscheiden door de FIGO (International Federation 
of Gynaecology and Obstetrics) omwille van haar inzet 
voor een betere gezondheid van vrouwen, in Kaap-
stad, Zuid-Afrika. Ze werd bekroond met de British 
Medical Journal Lifetime Achievement Award in 2010. 
In 2011 werd haar het eredoctoraat toegekend van de 
Universiteit Western Cape, Kaapstad, Zuid-Afrika en 
van de VUB. In 2014 kreeg zij de Gouden Penning van 
de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 
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De academie heeft op zaterdag 13 december 2014 
tijdens haar algemene openbare vergadering haar 
Gouden Penning uitgereikt aan professor Marleen 
Temmerman. De Gouden Penning bekroont een 
‘persoonlijkheid die voor het brede publiek een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de aanmoedi-
ging en de verspreiding van de wetenschap en de 
kunst’. Hoe past laureate Marleen Temmerman in dit 
plaatje? Wel, ze was de eerste vrouwelijke professor 
gynaecologie van de Benelux en geniet internationaal 
faam als onderzoekster naar vrouwengezondheid, 
vrouwenrechten, globale gezondheidssystemen, HIV 
en seksueel overdraagbare aandoeningen. Twintig 
jaar geleden richtte zij het International Centre for 
Reproductive Health (IRCH) op, een organisatie die 
ijvert voor een doeltreffende medische zorg en bege-
leiding van vrouwen en kinderen in ontwikkelingslan-
den. In 2012 werd ze topvrouw bij de WGO (Wereld 
Gezondheidsorganisatie), waar ze de leiding heeft van 
het departement Reproductive Health and Research 
(RHR). Vanuit die verantwoordelijke positie neemt ze de 
handschoen op voor de gezondheid van moeders en 
kinderen en tegen het onrecht waarvan vrouwen 
wereldwijd het slachtoffer zijn. In het vraaggesprek 
hieronder proberen we het werk van deze onvermoei-
bare voorvechtster, haar drijfveren en haar hardnek-
kigheid in de kijker te plaatsen.

Wat betekent voor u de Gouden Penning van de 
Academie. Hoe schat u de onderscheiding in?

Marleen Temmerman: “De Gouden Penning was een 
aangename verrassing. En het is een hele eer om te 
mogen prijken tussen de uitmuntende voorgangers van 
het laureatenlijstje. Maar vooral zie ik de Gouden 
Penning als een erkenning van mijn werk, omdat ze de 
uitdrukking is van een perfecte balans tussen mijn 
sociaal engagement en mijn wetenschappelijke 
carrière. Samen met de Lifetime Achievement Award 
die het gezaghebbende medische tijdschrift British 
Medical Journal me in 2010 toekende, schat ik de 
Gouden Penning in als het meest prestigieuze eerbe-
toon dat me tijdens mijn loopbaan te beurt is gevallen. 
Beide onderscheidingen helpen mee de thema’s die 
me zo na aan het hart liggen op de internationale 
agenda te zetten.”

Momenteel bent u directeur van het departement 
Reproductive Health and Research (RHR) van de 
WGO. Betekent dit dat de voeling met de verloskamer 
helemaal op de achtergrond verdwijnt?

Marleen Temmerman: “35 jaar lang stond ik met raad 
en daad midden in de praktijk van de verloskunde. Ik 
heb in Gent de vrouwenkliniek van het UZ mee gestalte 
gegeven en heb talloze baby’s op de wereld gezet. 
Maar ik moest helaas ook machteloos toekijken hoe in 

Kenia moeder en kind het niet haalden, gewoon 
omdat de noodzakelijke medische infrastructuur en de 
gewenste medicijnen niet voorhanden waren. Nu doe 
ik in uiterst zeldzame gevallen nog eens een consulta-
tie. Maar in mijn nieuwe functie blijft het doel van mijn 
werk hetzelfde, al heeft het nu een geopolitieke dimen-
sie: opkomen voor de gezondheid van moeder en 
kind, hun toegang tot medicijnen en professionele 
medische zorg vergroten en wereldwijd het onrecht 
tegen vrouwen bestrijden. Via het departement Repro-
ductive Health and Research van de WGO hoop ik te 
kunnen wegen op de besluitvorming van de VN inzake 
vrouwenrechten en -gezondheid, geboortebeperking, 
contraceptie, aidspreventie, kortom op mensenrech-
ten in de breedste zin van het begrip.

Blijft het rebelse meisje dat vocht tegen onrecht en 
sociale ongelijkheid voortleven in de topvrouw van de 
WGO?

Marleen Temmerman: “Ha, het rebelse meisje. Tja, 
doorzetten en desnoods dwarsliggen als het moet, 
wanneer ik vind dat ik gelijk heb, het zit me in het bloed. 
Reeds als tiener verdiepte ik me in de literatuur van de 
bevrijdingsfilosofen, die ongelijkheid, onrechtvaardig-
heid en verdrukking als het kwaad aanwezen. Het 
sociaal engagement heeft me sedert mijn jeugd nooit 
meer verlaten. Toen men me destijds bij de keuze van 
mijn studierichting in de Universiteit Gent afraadde om 
te kiezen voor gynaecologie – verloskunde is geen 
beroep voor vrouwen, klonk het – heb ik toch mijn 
gedacht gedaan. Voor de specialisatie gynaecologie 
volgde ik eerst een praktijkopleiding in Breda, waarna ik 
mijn universitaire studies afmaakte aan de VUB. Het 
voelde aan als een overwinning toen uitgerekend de 
UGent me een baan aanbood als verloskundige, 
gewoon omdat er in het begin van de jaren 1990 plots 
veel vraag was naar vrouwelijke gynaecologen en er in 
Gent geen voorhanden waren. Om in te pikken op uw 
vraag, kan ik gerust antwoorden: ‘neen, het rebelse 
meisje is in de WGO-topvrouw niet dood. Maar ik voer 
de strijd niet meer met vlag en vaandel voorop. Nu 
heten mijn wapens harde cijfers, onomstootbare 
onderzoeksresultaten en diplomatie.’”

Belgische parlement wel een gehaaide diplomaat 
moet zijn. Voor ons staat het vast dat u over de nodige 
vereisten van diplomaat beschikt.’ Zo zie ja maar.”

Welke zijn in uw strijd de taaiste weerstanden waar u 
mee te maken hebt? Zijn het de haast onuitroeibare 
tradities die de vrouw in een status van onderdrukking 
houden? Denken we aan de vreselijke genitale vermin-
kingen. Zijn ze het gevolg van een machocultuur, 
spelen er religieuze motieven? 

Marleen Temmerman: “Ik denk niet dat je genitale 
verminking louter kan toeschrijven aan machismo, al 
speelt het zeker een rol bij de onderdrukking van de 
vrouw. Besnijdenis en infibulatie wortelen zeer diep in 
etnisch-culturele tradities. En waar komen die 
vandaan? Het is heel moeilijk om daar een eenduidig 
antwoord op te geven. Volgens bepaalde bronnen 
heeft het te maken met een beschermingsreactie van 
moeders die hun dochters dichtnaaiden om ze te 

Kunt u voorbeelden aanstippen van resoluties die u op 
hogere echelons uit de brand wist te slepen en die een 
stap vooruit waren in uw strijd voor vrouwenrechten?

Marleen Temmerman: “Eerst dit: in 1993 hebben de VN 
geweld tegen vrouwen streng veroordeeld. Inhoudelijk 
zaten de lidstaten echter niet op dezelfde lijn. Een 
aantal landen in het Midden-Oosten en sub-Sahara 
Afrika vonden het niet opportuun om verkrachting 
binnen het huwelijk als geweld te erkennen. Maar als 
drukkingsgroep binnen de VN blijft de WGO ijveren om 
via amendementen toch een en ander gedaan te 
krijgen. En de evolutie oogt hoopvol. Tijdens haar 
conferentie in mei 2014 te Genève heeft de World 
Health Assembly, een forum van de WGO waarbij de 
ministers van Volksgezondheid uit 194 landen betrok-
ken zijn, een substantieel grotere rol toegekend aan 
gezondheidsrecht als wapen in de strijd tegen geweld 
op vrouwen en meisjes. Ook wat betreft kindbruiden is 
er nog een lange weg te gaan, wegens diepgewor-
telde tradities in een aantal landen. Naar schatting 
treden er elke dag 39.000 meisjes jonger dan 18 jaar in 
het huwelijk. Velen van hen zijn jonger dan 15 en horen 
op school te zitten eerder dan te trouwen en zwanger 
te worden.”

Welke medestanders hebben op u de meeste indruk 
gemaakt?

Marleen Temmerman: “Als ik er voor de vuist weg 
enkelen noem, denk ik onder meer aan Graça Machel, 
de vrouw van de overleden Mozambikaanse president 
Samora Machel en van wijlen Nelson Mandela. In 
Mozambique was ze gedurende een aantal jaren 
Minister voor Cultuur en Onderwijs en ze ontpopte zich 
later als voorvechtster van kinderrechten. Zij is voorzit-
ster van het Partnership for Maternal, Newborn and 
Child Health (PMNCH), een samenwerkingsverband 
dat opereert onder de vleugels van de WGO. Graça 
en ik vechten eigenlijk voor dezelfde belangen. Natuur-
lijk was er Nelson Mandela zelf, evenals aartsbisschop 
en mensenrechtenactivist Desmond Tutu. En zeker mag 
ik Peter Piot niet vergeten, de gewezen directeur van 
UNAIDS. Hij was het die me halverwege de jaren ’80 
voorstelde om aan de universiteit van Mombasa, 
Kenia, onderzoek te doen rond HIV en zwangerschap, 
de overdraagbaarheid van het virus op het kind. Ik 
werkte er vijf jaar. En de liefde voor Afrika liet me nooit 
meer los. Na mijn terugkeer in België wou ik hoe dan 
ook een vervolgverhaal schrijven aan dit internationaal 
onderzoekshoofdstuk. Dat kwam er in 1994 toen ik met 
de steun van UGent het ICRH heb opgericht, een 
multidisciplinaire organisatie bestaande uit artsen, 
sociale wetenschappers, juristen en geëngageerde 
medewerkers, die het opnemen voor de gezondheid 
en de rechten van vrouwen en kinderen. Het ICRH stelt 
momenteel meer dan 300 onderzoekers en hulpverle-

ners te werk in Afrika, China en Latijns Amerika. De 
hoofdzetel bevindt zich in Gent, met affiliaties in 
Mombasa, Kenia, en in Mozambique.”

Heeft uw politieke activiteit als senator deuren 
geopend die anders dicht zouden zijn gebleven?

Marleen Temmerman: “Ik heb er geleerd dat politiek de 
kunst van het haalbare is. Onder gelijkgestemden is het 
makkelijk om over een kwestie op één lijn te geraken. 
Maar andersdenkenden en tegenstanders overtuigen 
van je gelijk, is van een heel andere orde. Er gaapt 
vaak een kloof tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. 
Jawel, de politiek heeft me de vaardigheid van het 
onderhandelen bijgebracht. Ik kan daarover trouwens 
een merkwaardige anekdote vertellen. Voor mijn 
functie van directeur RHR bij de WGO moest ik voldoen 
aan een tiental criteria zoals ervaring als gynaecoloog, 
onderzoekster, als fondsenwerver, mijn beslagenheid 
als internationaal werker. Ik voldeed aan alle criteria, 
behalve voor de ervaring als diplomaat binnen de VN. 
‘U komt toch van België en u was daar senator’, merkte 
de aanwervingscommissie van de WGO bij het sollicita-
tiegesprek op. ‘Wel, België is met zijn communautaire 
structuur zo’n complex land en bezit wereldwijd op het 
vlak van compromissen sluiten een haast legendari-
sche reputatie, dat u als gewezen politica van het 
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behoeden voor verkrachting tijdens stammentwisten. 
Andere gissingen hebben te maken met esthetische 
gronden, vruchtbaarheid en reinheid tijdens het huwe-
lijk. Ik denk niet dat machismo hier de dominerende 
factor is. En er is ook niet direct een religieuze connota-
tie. Noch in de Bijbel noch in de Koran zijn hierover 
gebodsbepalingen te vinden. Maar dat neemt niet 
weg dat er inspanningen moeten worden gedaan om 
de tradities te slopen. Besnijdenis is erg nefast voor de 
gezondheid van de jonge vrouwen. Sommigen sterven 
door bloedingen of infecties. Om dan maar te zwijgen 
over de mentale littekens die aan zo’n traumatische 
ingreep worden overgehouden. De strijd daartegen 
moet echter heel omzichtig worden gevoerd, niet 
stormenderhand, want het is drommels moeilijk om van 
buitenaf in het sociale weefsel van de gemeenschap-
pen door te dringen. Toch mag men de armen niet 
laten hangen. Een tactvolle aanpak met en door 
mensen van ter plaatse kan wonderen verrichten. 
Neem nu het werk van Bogaletch Gebre, een Ethiopi-
sche vrouwenrechten activiste, die bekroond werd 
met de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in 
Afrika. In 1997 was besnijdenis in haar geboortestreek 
nog algemeen verspreid. Dank zij een voorzichtige 
aanpak, afgestemd op traditionele gevoeligheden, 
kon ze een ommezwaai in de geesten bewerkstelligen. 
Resultaat: 97 % van de bevolking daar is nu tegen 
besnijdenis gekant.”

Een streven van de VN is dat rijke landen ten minste 
0,7% van hun BNP aan ontwikkelingssamenwerking 
geven. Weinig landen halen die doelstelling. Is dat te 
wijten aan onverschilligheid? Of aan argwaan, omdat 
in corrupte regimes slechts een fractie van het geld bij 
de hulpbehoevenden terecht komt?

Marleen Temmerman: “Tja, wat dit betreft schiet ook 
ons land te kort. Onder het mom van besparingen 
wordt geprobeerd om een nochtans verpletterende 
verantwoordelijkheid te ontlopen. Een beproefde truc 
daarvoor is het schuiven met budgetten tussen diverse 
departementen zoals ontwikkelingssamenwerking, 
buitenlandse zaken, sociale zaken, waarbij elkaar de 
schuld in de schoenen wordt geschoven. Nochtans is 
het van belang dat de doelstelling van 0,7% van het 
BNP wordt gehaald, wil het Westen en ook ons land 
niet medeplichtig zijn aan de mensonterende toestan-
den in tal van ontwikkelingslanden. Ik begrijp ook wel 
dat de middelen efficiënt moeten worden ingezet en 
dat voorkomen moet worden dat hulpgeld in bodem-
loze putten wordt gestort. Een oplossing kan het 
inschakelen zijn van ‘implementing agencies’, 
betrouwbare tussenschakels die erover waken dat de 
vrijgemaakte fondsen terechtkomen bij de projecten 
en mensen voor wie ze bedoeld zijn. Dat kunnen 

ICRH

Het ICRH (International Centre for Reproductive 
Health), een levenswerk

Zonder omwegen wijst Marleen Temmerman het ICRH 
aan als haar belangrijkste verwezenlijking. “Bij mijn 
terugkeer uit Kenia, waar ik vijf jaar als onderzoekster en 
gynaecologe had gewerkt, bleef het contact met mijn 
Keniaanse collega’s erg levendig. Wat we samen 
hadden opgebouwd tussen pakweg 1987 en 1992 
mochten we niet ter ziele laten gaan, drukten ze mij op 
het hart. Ik klopte aan bij de toenmalige vice-rector De 
Meyer van de Universiteit Gent met de vraag om vanuit 
Gent het onderzoek en veldwerk aan te sturen. Hij gaf 
me zijn akkoord, op voorwaarde dat het de Universiteit 
geen duit zou kosten. Zijn fiat betekende in 1994 de 
geboorte van het ICRH. Jaar na jaar nam het uitbrei-
ding en kreeg het vaste voet in Kenia en Mozambique. 
Tevens lopen er projecten in Zuid-Afrika, Rwanda, 
Centraal Amerika en Azië. Het ICRH groepeert meer 
dan 300 artsen, sociologen, juristen en geëngageerde 
medewerkers die het opnemen voor de meest kwets-
baren, namelijk vrouwen en kinderen. 

Er wordt o.m. gewerkt rond AIDS/HIV, contraceptie, 
veilig moederschap, genderproblematiek, geweld op 
vrouwen, verkrachting, seksuele verminking en kindhu-
welijken. Speciale aandacht gaat naar een betere 
uitrusting van kraaminrichtingen, die niet beschikken 
over noodzakelijke medische apparatuur zoals foetale 
monitoring en cardiotocografie. Veldwerkers bewaken 
in landelijke gebieden de gezondheidstoestand van 
pas bevallen moeders. Ook vinden er HIV-preventie en 
HPV-vaccinaties (virus dat baarmoederhalskanker 
veroorzaakt) plaats. Bewustmakingsacties rond contra-
ceptie en de seksuele opvoeding van adolescenten, 
o.m. ter voorkoming van kinderzwangerschappen, 
behoren tot ons actiedomein. 

De nood aan goed opgeleide lokale onderzoekers blijft 
hoog. Daarom heeft UGent stageprogramma’s opge-
zet, waarbij Afrikaanse onderzoekers gedurende een 
half jaar worden ondergedompeld in onderzoeksactivi-
teiten in Gent, gevolgd door een begeleiding tijdens 
het veldwerk in Kenia en Mozambique. Het is hier dat 
het Marleen Temmerman Fonds met centen over de 
brug komt. Er wordt ook aangeklopt bij het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek, de Europese Commissie, 
de Bill and Melinda Gates Foundation. Daar gaat 
enorm veel tijd en energie in, slechts de helft van de 
ingediende projecten wordt goedgekeurd. Maar we 
geven nooit op.”

bijvoorbeeld instellingen zijn zoals het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde, universiteiten en waarom niet 
het ICRH, dat ter plaatse over een goed uitgebouwde 
structuur beschikt en vrij goedkoop het geld oordeel-
kundig kan besteden. Dat de hoofdmoot van de 
ontwikkelingssteun soms wordt opgesoupeerd door 
duur betaalde westerse consultants is een andere vorm 
van kritiek, die de problematiek van ontwikkelingssa-
menwerking hypothekeert.”

Tijdens de receptie die volgde op de uitreiking van de 
Gouden Penning hebt u ijverig uw boeken ‘Mama 
Daktari’ en ‘Mylady’ gesigneerd. Zijn er ook mannen 
die uw boeken kopen?

Marleen Temmerman: “De activiste diep in mij raakt, 
zoals u merkt, nooit vermoeid. Ik signeer zelfs mijn 
boeken tijdens de receptie van de Gouden Penning. 
De meeste van mijn boeken worden gekocht door 
vrouwen of door mannen die ze dan aan hun vrouw 
schenken. Maar af en toe slaan ze zelf wel eens aan 
het lezen en dat laten ze mij dan weten via e-mail. 
Meestal zijn het prijzende reacties die me een hart 
onder de riem steken. Dat is wel fijn. Ik wil graag opmer-
ken dat de opbrengst naar het Fonds Marleen Temmer-
man gaat. Het fonds werd opgericht in samenwerking 
met UGent en steunt de projecten van het ICRH. Meer 
info is te vinden via de website 
www.marleentemmerman.be 
of via e-mail: fondsmarleentemmerman@Ugent.be.

Loopbaan

Marleen Temmerman is sinds 2012 directeur van het 
departement RHR (Reproductive Health and Research) 
bij de Wereld Gezondheidsorganisatie. Zij was professor 
verloskunde/gynaecologie aan de UGent van 1985 tot 
1992 en van 2008 tot 2012 was zij hoofd van het depar-
tement verloskunde/gynaecologie van de UGent. In 
1994 werd zij directeur van het ICRH (International 
Centre for Reproductive Health), wat zij bleef tot 2012. 
Zij engageerde zich politiek voor de SP.a waarvoor zij 
van 2007 tot 2012 in de senaat zetelde. In 2009 werd zij 
onderscheiden door de FIGO (International Federation 
of Gynaecology and Obstetrics) omwille van haar inzet 
voor een betere gezondheid van vrouwen, in Kaap-
stad, Zuid-Afrika. Ze werd bekroond met de British 
Medical Journal Lifetime Achievement Award in 2010. 
In 2011 werd haar het eredoctoraat toegekend van de 
Universiteit Western Cape, Kaapstad, Zuid-Afrika en 
van de VUB. In 2014 kreeg zij de Gouden Penning van 
de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 
Wetenschappen en Kunsten.
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De academie heeft op zaterdag 13 december 2014 
tijdens haar algemene openbare vergadering haar 
Gouden Penning uitgereikt aan professor Marleen 
Temmerman. De Gouden Penning bekroont een 
‘persoonlijkheid die voor het brede publiek een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de aanmoedi-
ging en de verspreiding van de wetenschap en de 
kunst’. Hoe past laureate Marleen Temmerman in dit 
plaatje? Wel, ze was de eerste vrouwelijke professor 
gynaecologie van de Benelux en geniet internationaal 
faam als onderzoekster naar vrouwengezondheid, 
vrouwenrechten, globale gezondheidssystemen, HIV 
en seksueel overdraagbare aandoeningen. Twintig 
jaar geleden richtte zij het International Centre for 
Reproductive Health (IRCH) op, een organisatie die 
ijvert voor een doeltreffende medische zorg en bege-
leiding van vrouwen en kinderen in ontwikkelingslan-
den. In 2012 werd ze topvrouw bij de WGO (Wereld 
Gezondheidsorganisatie), waar ze de leiding heeft van 
het departement Reproductive Health and Research 
(RHR). Vanuit die verantwoordelijke positie neemt ze de 
handschoen op voor de gezondheid van moeders en 
kinderen en tegen het onrecht waarvan vrouwen 
wereldwijd het slachtoffer zijn. In het vraaggesprek 
hieronder proberen we het werk van deze onvermoei-
bare voorvechtster, haar drijfveren en haar hardnek-
kigheid in de kijker te plaatsen.

Wat betekent voor u de Gouden Penning van de 
Academie. Hoe schat u de onderscheiding in?

Marleen Temmerman: “De Gouden Penning was een 
aangename verrassing. En het is een hele eer om te 
mogen prijken tussen de uitmuntende voorgangers van 
het laureatenlijstje. Maar vooral zie ik de Gouden 
Penning als een erkenning van mijn werk, omdat ze de 
uitdrukking is van een perfecte balans tussen mijn 
sociaal engagement en mijn wetenschappelijke 
carrière. Samen met de Lifetime Achievement Award 
die het gezaghebbende medische tijdschrift British 
Medical Journal me in 2010 toekende, schat ik de 
Gouden Penning in als het meest prestigieuze eerbe-
toon dat me tijdens mijn loopbaan te beurt is gevallen. 
Beide onderscheidingen helpen mee de thema’s die 
me zo na aan het hart liggen op de internationale 
agenda te zetten.”

Momenteel bent u directeur van het departement 
Reproductive Health and Research (RHR) van de 
WGO. Betekent dit dat de voeling met de verloskamer 
helemaal op de achtergrond verdwijnt?

Marleen Temmerman: “35 jaar lang stond ik met raad 
en daad midden in de praktijk van de verloskunde. Ik 
heb in Gent de vrouwenkliniek van het UZ mee gestalte 
gegeven en heb talloze baby’s op de wereld gezet. 
Maar ik moest helaas ook machteloos toekijken hoe in 

Kenia moeder en kind het niet haalden, gewoon 
omdat de noodzakelijke medische infrastructuur en de 
gewenste medicijnen niet voorhanden waren. Nu doe 
ik in uiterst zeldzame gevallen nog eens een consulta-
tie. Maar in mijn nieuwe functie blijft het doel van mijn 
werk hetzelfde, al heeft het nu een geopolitieke dimen-
sie: opkomen voor de gezondheid van moeder en 
kind, hun toegang tot medicijnen en professionele 
medische zorg vergroten en wereldwijd het onrecht 
tegen vrouwen bestrijden. Via het departement Repro-
ductive Health and Research van de WGO hoop ik te 
kunnen wegen op de besluitvorming van de VN inzake 
vrouwenrechten en -gezondheid, geboortebeperking, 
contraceptie, aidspreventie, kortom op mensenrech-
ten in de breedste zin van het begrip.

Blijft het rebelse meisje dat vocht tegen onrecht en 
sociale ongelijkheid voortleven in de topvrouw van de 
WGO?

Marleen Temmerman: “Ha, het rebelse meisje. Tja, 
doorzetten en desnoods dwarsliggen als het moet, 
wanneer ik vind dat ik gelijk heb, het zit me in het bloed. 
Reeds als tiener verdiepte ik me in de literatuur van de 
bevrijdingsfilosofen, die ongelijkheid, onrechtvaardig-
heid en verdrukking als het kwaad aanwezen. Het 
sociaal engagement heeft me sedert mijn jeugd nooit 
meer verlaten. Toen men me destijds bij de keuze van 
mijn studierichting in de Universiteit Gent afraadde om 
te kiezen voor gynaecologie – verloskunde is geen 
beroep voor vrouwen, klonk het – heb ik toch mijn 
gedacht gedaan. Voor de specialisatie gynaecologie 
volgde ik eerst een praktijkopleiding in Breda, waarna ik 
mijn universitaire studies afmaakte aan de VUB. Het 
voelde aan als een overwinning toen uitgerekend de 
UGent me een baan aanbood als verloskundige, 
gewoon omdat er in het begin van de jaren 1990 plots 
veel vraag was naar vrouwelijke gynaecologen en er in 
Gent geen voorhanden waren. Om in te pikken op uw 
vraag, kan ik gerust antwoorden: ‘neen, het rebelse 
meisje is in de WGO-topvrouw niet dood. Maar ik voer 
de strijd niet meer met vlag en vaandel voorop. Nu 
heten mijn wapens harde cijfers, onomstootbare 
onderzoeksresultaten en diplomatie.’”

Belgische parlement wel een gehaaide diplomaat 
moet zijn. Voor ons staat het vast dat u over de nodige 
vereisten van diplomaat beschikt.’ Zo zie ja maar.”

Welke zijn in uw strijd de taaiste weerstanden waar u 
mee te maken hebt? Zijn het de haast onuitroeibare 
tradities die de vrouw in een status van onderdrukking 
houden? Denken we aan de vreselijke genitale vermin-
kingen. Zijn ze het gevolg van een machocultuur, 
spelen er religieuze motieven? 

Marleen Temmerman: “Ik denk niet dat je genitale 
verminking louter kan toeschrijven aan machismo, al 
speelt het zeker een rol bij de onderdrukking van de 
vrouw. Besnijdenis en infibulatie wortelen zeer diep in 
etnisch-culturele tradities. En waar komen die 
vandaan? Het is heel moeilijk om daar een eenduidig 
antwoord op te geven. Volgens bepaalde bronnen 
heeft het te maken met een beschermingsreactie van 
moeders die hun dochters dichtnaaiden om ze te 

Kunt u voorbeelden aanstippen van resoluties die u op 
hogere echelons uit de brand wist te slepen en die een 
stap vooruit waren in uw strijd voor vrouwenrechten?

Marleen Temmerman: “Eerst dit: in 1993 hebben de VN 
geweld tegen vrouwen streng veroordeeld. Inhoudelijk 
zaten de lidstaten echter niet op dezelfde lijn. Een 
aantal landen in het Midden-Oosten en sub-Sahara 
Afrika vonden het niet opportuun om verkrachting 
binnen het huwelijk als geweld te erkennen. Maar als 
drukkingsgroep binnen de VN blijft de WGO ijveren om 
via amendementen toch een en ander gedaan te 
krijgen. En de evolutie oogt hoopvol. Tijdens haar 
conferentie in mei 2014 te Genève heeft de World 
Health Assembly, een forum van de WGO waarbij de 
ministers van Volksgezondheid uit 194 landen betrok-
ken zijn, een substantieel grotere rol toegekend aan 
gezondheidsrecht als wapen in de strijd tegen geweld 
op vrouwen en meisjes. Ook wat betreft kindbruiden is 
er nog een lange weg te gaan, wegens diepgewor-
telde tradities in een aantal landen. Naar schatting 
treden er elke dag 39.000 meisjes jonger dan 18 jaar in 
het huwelijk. Velen van hen zijn jonger dan 15 en horen 
op school te zitten eerder dan te trouwen en zwanger 
te worden.”

Welke medestanders hebben op u de meeste indruk 
gemaakt?

Marleen Temmerman: “Als ik er voor de vuist weg 
enkelen noem, denk ik onder meer aan Graça Machel, 
de vrouw van de overleden Mozambikaanse president 
Samora Machel en van wijlen Nelson Mandela. In 
Mozambique was ze gedurende een aantal jaren 
Minister voor Cultuur en Onderwijs en ze ontpopte zich 
later als voorvechtster van kinderrechten. Zij is voorzit-
ster van het Partnership for Maternal, Newborn and 
Child Health (PMNCH), een samenwerkingsverband 
dat opereert onder de vleugels van de WGO. Graça 
en ik vechten eigenlijk voor dezelfde belangen. Natuur-
lijk was er Nelson Mandela zelf, evenals aartsbisschop 
en mensenrechtenactivist Desmond Tutu. En zeker mag 
ik Peter Piot niet vergeten, de gewezen directeur van 
UNAIDS. Hij was het die me halverwege de jaren ’80 
voorstelde om aan de universiteit van Mombasa, 
Kenia, onderzoek te doen rond HIV en zwangerschap, 
de overdraagbaarheid van het virus op het kind. Ik 
werkte er vijf jaar. En de liefde voor Afrika liet me nooit 
meer los. Na mijn terugkeer in België wou ik hoe dan 
ook een vervolgverhaal schrijven aan dit internationaal 
onderzoekshoofdstuk. Dat kwam er in 1994 toen ik met 
de steun van UGent het ICRH heb opgericht, een 
multidisciplinaire organisatie bestaande uit artsen, 
sociale wetenschappers, juristen en geëngageerde 
medewerkers, die het opnemen voor de gezondheid 
en de rechten van vrouwen en kinderen. Het ICRH stelt 
momenteel meer dan 300 onderzoekers en hulpverle-

ners te werk in Afrika, China en Latijns Amerika. De 
hoofdzetel bevindt zich in Gent, met affiliaties in 
Mombasa, Kenia, en in Mozambique.”

Heeft uw politieke activiteit als senator deuren 
geopend die anders dicht zouden zijn gebleven?

Marleen Temmerman: “Ik heb er geleerd dat politiek de 
kunst van het haalbare is. Onder gelijkgestemden is het 
makkelijk om over een kwestie op één lijn te geraken. 
Maar andersdenkenden en tegenstanders overtuigen 
van je gelijk, is van een heel andere orde. Er gaapt 
vaak een kloof tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. 
Jawel, de politiek heeft me de vaardigheid van het 
onderhandelen bijgebracht. Ik kan daarover trouwens 
een merkwaardige anekdote vertellen. Voor mijn 
functie van directeur RHR bij de WGO moest ik voldoen 
aan een tiental criteria zoals ervaring als gynaecoloog, 
onderzoekster, als fondsenwerver, mijn beslagenheid 
als internationaal werker. Ik voldeed aan alle criteria, 
behalve voor de ervaring als diplomaat binnen de VN. 
‘U komt toch van België en u was daar senator’, merkte 
de aanwervingscommissie van de WGO bij het sollicita-
tiegesprek op. ‘Wel, België is met zijn communautaire 
structuur zo’n complex land en bezit wereldwijd op het 
vlak van compromissen sluiten een haast legendari-
sche reputatie, dat u als gewezen politica van het 
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behoeden voor verkrachting tijdens stammentwisten. 
Andere gissingen hebben te maken met esthetische 
gronden, vruchtbaarheid en reinheid tijdens het huwe-
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tie. Noch in de Bijbel noch in de Koran zijn hierover 
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weg dat er inspanningen moeten worden gedaan om 
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over de mentale littekens die aan zo’n traumatische 
ingreep worden overgehouden. De strijd daartegen 
moet echter heel omzichtig worden gevoerd, niet 
stormenderhand, want het is drommels moeilijk om van 
buitenaf in het sociale weefsel van de gemeenschap-
pen door te dringen. Toch mag men de armen niet 
laten hangen. Een tactvolle aanpak met en door 
mensen van ter plaatse kan wonderen verrichten. 
Neem nu het werk van Bogaletch Gebre, een Ethiopi-
sche vrouwenrechten activiste, die bekroond werd 
met de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in 
Afrika. In 1997 was besnijdenis in haar geboortestreek 
nog algemeen verspreid. Dank zij een voorzichtige 
aanpak, afgestemd op traditionele gevoeligheden, 
kon ze een ommezwaai in de geesten bewerkstelligen. 
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Een streven van de VN is dat rijke landen ten minste 
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geven. Weinig landen halen die doelstelling. Is dat te 
wijten aan onverschilligheid? Of aan argwaan, omdat 
in corrupte regimes slechts een fractie van het geld bij 
de hulpbehoevenden terecht komt?
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wordt geprobeerd om een nochtans verpletterende 
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daarvoor is het schuiven met budgetten tussen diverse 
departementen zoals ontwikkelingssamenwerking, 
buitenlandse zaken, sociale zaken, waarbij elkaar de 
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het van belang dat de doelstelling van 0,7% van het 
BNP wordt gehaald, wil het Westen en ook ons land 
niet medeplichtig zijn aan de mensonterende toestan-
den in tal van ontwikkelingslanden. Ik begrijp ook wel 
dat de middelen efficiënt moeten worden ingezet en 
dat voorkomen moet worden dat hulpgeld in bodem-
loze putten wordt gestort. Een oplossing kan het 
inschakelen zijn van ‘implementing agencies’, 
betrouwbare tussenschakels die erover waken dat de 
vrijgemaakte fondsen terechtkomen bij de projecten 
en mensen voor wie ze bedoeld zijn. Dat kunnen 
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Centre for Reproductive Health), wat zij bleef tot 2012. 
Zij engageerde zich politiek voor de SP.a waarvoor zij 
van 2007 tot 2012 in de senaat zetelde. In 2009 werd zij 
onderscheiden door de FIGO (International Federation 
of Gynaecology and Obstetrics) omwille van haar inzet 
voor een betere gezondheid van vrouwen, in Kaap-
stad, Zuid-Afrika. Ze werd bekroond met de British 
Medical Journal Lifetime Achievement Award in 2010. 
In 2011 werd haar het eredoctoraat toegekend van de 
Universiteit Western Cape, Kaapstad, Zuid-Afrika en 
van de VUB. In 2014 kreeg zij de Gouden Penning van 
de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 
Wetenschappen en Kunsten.



8 9

Veerle Darras 
Neurobiologe Veerle Darras is gewoon hoogleraar aan 
de KU Leuven en hoofd van het Laboratorium voor 
Vergelijkende Endocrinologie in het Departement 
Biologie. Zij doet onderzoek naar de rol van schildklier-
hormonen in de embryonale en postnatale ontwikke-
ling bij gewervelde dieren, om daarbij aan te tonen 
hoe de ontwikkeling van hersenen en perifere organen 
in de juiste banen wordt geleid. 

Steven De Feyter
Steven De Feyter is nanochemicus en voorzitter van het 
Departement Chemie aan de KU Leuven. Zijn weten-
schappelijk werk bestaat in het modificeren van opper-
vlakken door met niet-optische microscopietechnieken 
moleculen en nano-objecten aan oppervlakken te 
visualiseren. Het laat toe nieuwe tweedimensionale 
materialen en functionele oppervlakken te ontwikkelen 
met toepassing in ziektegerelateerde biochemische 
processen. 

Annemie Van der Linden
Annemie Van der Linden is gewoon hoogleraar in het 
Departement Biomedische Wetenschappen, Faculteit 
Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige 
Wetenschappen van de UAntwerpen. Haar onderzoek 
situeert zich op het raakvlak van neurowetenschappen 
en medische beeldvorming. Ze is ook actief binnen 
Europees (Erasmus) gefinancierde opleidings- 
programma’s rond moleculaire beeldvorming. 

Dirk Heirbaut 
Dirk Heirbaut is directeur van het Instituut voor Rechts-
geschiedenis en gewoon hoogleraar aan de UGent. 
Zijn onderzoek betreft de geschiedenis van het middel-
eeuwse leenrecht in Vlaanderen, Lotharingen en 
Saksen, en de methodologie van de rechtsgeschiede-
nis, de geschiedenis van het Belgische privaatrecht na 
Napoleon en de codificatiegeschiedenis van het 
privaat-, handels- en gerechtelijk recht in West-Europa. 

Patrick Onghena
Patrick Onghena is gewoon hoogleraar in de Onder-
zoeksgroep Methodologie van het Pedagogisch 
Onderzoek aan de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in 
de onderzoeksmethoden en de statistiek in de 
gedragswetenschappen, meer bepaald in de theoreti-
sche fundering van de niet-parametrische statistiek en 
causale inferentie, meta‐analyse en systematische 
reviews, en in statistiekonderwijs.

Cynthia Van Hulle 
Cynthia Van Hulle is gewoon hoogleraar aan de Facul-
teit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU 
Leuven. Haar onderzoek betreft de financiële werking 
van grote bedrijfsgroepen, falingsproblemen, corpo-
rate governance, beursintroducties, financiële markten 
en financial engineering. 

Sabine Verhulst 
Sabine Verhulst behoort tot de Vakgroep Letterkunde 
van de UGent en doceert Italiaanse literatuur en 
Cultuurkunde van Italië, met als onderzoeksterrein de 
literatuur van Middeleeuwen en Renaissance, de 
relatie literatuur-ideeëngeschiedenis en het Italië van 
de Grand Tour. Hierbij zijn ook metriek, retoriek, thema-
tologie en de relatie tussen intellectuelen en de macht 
in het Italië van het fascisme en de Koude Oorlog 
betrokken.

Catherine de Zegher
Kunsthistorica en -critica Catherine de Zegher is 
directeur van het Museum voor Schone Kunsten te 
Gent. Zij heeft een enorm palmares inzake exposities 
van kunst, recentelijk o.m. als directeur/curator van de 
5de Moskou Biënnale (2013), het Australisch Paviljoen in 
de 55ste Venetië Biënnale, de 18de Sydney Biënnale 
(2011), de overzichtstentoonstelling over tekenen in de 
20ste eeuw (Museum of Modern Art, New York, 2010) en 
tentoonstellingen in de Art Gallery, Ontario en The 
Drawing Center, New York (1999-2006).

Michaël Borremans
Van oorsprong fotograaf, breekt Michaël Borremans 
pas door nadat hij zich ca. 1995 toelegde op tekenen 
en schilderen. Suggestief legt hij de bedrieglijkheid van 
de voorstelling en de absurditeit bloot, met verwijzin-
gen naar Velázquez, Goya, Manet en naar literatuur, 
fotografie, film. Zijn werk was o.m. op Manifesta 5 (San 
Sebastian), in Basel, Bremerhaven, het SMAK, Cleve-
land, Dublin, Helsinki, de Berlijnse Biënnale, Denver en 
New York. Hij kreeg een overzichtstentoonstelling in het 
Paleis voor Schone Kunsten (2014), die daarna te zien 
was in Tel Aviv en Dallas.

Yolande Berbers, burgerlijk ingenieur en doctor in de 
computerwetenschappen, is lid van onderzoeksgroep 
DistriNet (departement computerwetenschappen, KU 
Leuven). Haar onderzoek omvat gedistribueerde systemen, 
componentgeoriënteerde softwarearchitecturen en 
middleware. Ze is lid van de Association for Computing 
Machinery en het Istitute of Electrical and Electronics 
Engineers en zetelt in de scientific board van het Institut 
National de Recherche en Informatique et en Automatique 
(INRIA, Frankrijk). Eind 2013 werd ze voorzitter van het Leuven 
Center on Information and Communication Technology 
(LICT), dat de expertise samenbrengt van elektronici, 
computerwetenschappers, juristen en sociologen op het 
gebied van ICT. 

Jan Delcour is voedingsingenieur, hoogleraar KU Leuven, 
gasthoogleraar UAntwerpen. Zijn onderzoek van granen 
vindt toepassing in de ontwikkeling van gezondheidsbevor-
derende componenten. Hij is voorzitter van het Leuven 
Food Science and Nutrition Research Centre (LfoRCe), 
mede-oprichter van de spinout Fugeia, titularis van de 
Kellogg Chair in Cereal Science and Nutrition (KU Leuven, 
2010-15), voorzitter van de Raad van Bestuur van Tilia 
Holding, Brouwerij Lindemans en De Linde, Chairman of the 
Board van de American Association of Cereal Chemists 
International en co-auteur van Principles of Cereal Science 
and Technology.

Guy Marin is hoogleraar aan de UGent en voorzitter van de 
Vakgroep Chemische Proceskunde en Technische 
Chemie. In zijn onderzoek hebben chemische reactietech-
niek, katalyse en reactiekinetiek de aandacht. In 2012 kreeg 
hij een Advanced Grant van de European Research 
Council (ERC) voor 'Multiscale Analysis and Design for 
Process Intensification and Innovation (MADPII)'. Hij werd 
verkozen om de Danckwerts Memorial lezing te houden 
voor het American Institute of Chemical Engineers. Hij is 
'master' van het 111-project van de Chinese centrale 
overheid ter bevordering van samenwerking met het 
buitenland. Met G. Yablonsky schreef hij het boek Kinetics of 
Chemical Reactions: Decoding Complexity (2011).

Nieuwe leden 

Klasse Natuurwetenschappen

Nieuwe leden 

Klasse Menswetenschappen

Nieuwe leden 

Klasse Kunsten

Nieuwe leden 

Klasse Technische Wetenschappen

Bestuurder van de Klasse, professor Paul Van Houtte, samen met de 
nieuwe leden: mevrouw Veerle Darras, de heer Steven De Feyter en 
mevrouw Annemie Van der Linden.

Bestuurder van de Klasse, professor Hubert Bocken, samen met de 
nieuwe leden: mevrouw Sabine Verhulst, de heer Patrick Onghena,
mevrouw Cynthia Van Hulle en de heer Dirk Heirbaut.

Bestuurder van de Klasse, de heer Siegfried De Buck, 
samen met de nieuwe leden: mevrouw Catherine de Zegher 
en de heer Michaël Borremans.

Bestuurder van de Klasse, professor Jacques Willems, 
samen met de nieuwe leden: mevrouw Yolande Berbers en de 
heren Jan Delcour en Guy Marin.
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nieuwe leden: mevrouw Veerle Darras, de heer Steven De Feyter en 
mevrouw Annemie Van der Linden.

Bestuurder van de Klasse, professor Hubert Bocken, samen met de 
nieuwe leden: mevrouw Sabine Verhulst, de heer Patrick Onghena,
mevrouw Cynthia Van Hulle en de heer Dirk Heirbaut.

Bestuurder van de Klasse, de heer Siegfried De Buck, 
samen met de nieuwe leden: mevrouw Catherine de Zegher 
en de heer Michaël Borremans.

Bestuurder van de Klasse, professor Jacques Willems, 
samen met de nieuwe leden: mevrouw Yolande Berbers en de 
heren Jan Delcour en Guy Marin.
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KLASSE NATUURWETENSCHAPPEN

Walter Van Doninck is elementaire deeltjesfysicus en 
momenteel vicepresident van de Raad van Bestuur 
van het CERN in Genève. Meermaals heeft hij een 
sleutelrol gespeeld in experimenten die bepalend 
waren voor ons begrip van de natuur op haar allerklein-
ste schaal. Hij was o.a. onderzoeksdirecteur van het 
FWO en gasthoogleraar aan de VUB. 

Helena Van Swygenhoven is materiaalfysicus (École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne) en groepsleider 
in het Paul Scherrer Institute, het belangrijkste Zwitserse 
onderzoekscentrum voor natuur- en ingenieursweten-
schappen. Bij het bestuderen van metalen combineert 
zij röntgenstraling met neutrondiffractietechnieken.

KLASSE NATUURWETENSCHAPPEN

Tom Coenye is verbonden aan de faculteit Farmaceuti-
sche Wetenschappen van de UGent met onderzoeks-
opdracht (BOF-ZAP). Hij leidt het Laboratorium voor 
Farmaceutische Microbiologie. In zijn onderzoek staat 
het groepsgedrag van micro-organismen centraal, in 
het bijzonder bacteriële biofilmvorming en 
cel-celcommunicatie. Hierbij gaat bijzondere 
aandacht naar het vertalen van nieuwe inzichten in 
fundamentele processen op moleculair-biologisch 
niveau naar praktische toepassingen (bv. voor nieuwe 
behandelingen van bacteriële infecties). 

KLASSE MENSWETENSCHAPPEN

Psycholoog Koen Luyckx (KU Leuven) onderzoekt hoe 
jongeren leeftijdsgebonden ontwikkelingstaken 
aanvatten, i.c. identiteitsvorming. Welke levenskeuzes 
maken jongeren? Hoe zeker voelen ze zich hierover? 
Luyckx ontwikkelde een nieuw model om identiteit te 
bestuderen in de huidige maatschappij met haar grote 
keuzevrijheid en onzekerheid. Hij past dit ook toe bij 
jonge chronisch zieken om na te gaan hoe deze 
ontwikkelingstaken inspelen op de omgang met de 
ziekte, het psychosociaal functioneren en therapie-
trouw, hoe jonge chronisch zieken erin slagen de 
overgang naar de volwassenheid te maken met 
inbegrip van de integratie van hun ziekte in hun 
zelfbeeld. Koen Luyckx is momenteel aangesteld als 
tenure track docent. Zijn onderzoek werd erkend met 
nationale en internationale wetenschappelijke prijzen 
en buitenlandse verblijven. 

KLASSE KUNSTEN

Stefan Prins, burgerlijk ingenieur Toegepaste 
Wetenschappen/Fotonica (VUB), studeerde tevens 
piano en compositie (Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen). Tegelijkertijd studeerde hij muziektechno-
logie (Koninklijk Conservatorium Brussel), cultuur- en 
techniekfilosofie (Universiteit Antwerpen) en speciali-
seerde hij zich in de nieuwe media (Koninklijk Conserva-
torium Den Haag). In september 2011 startte hij een 
PhD in Compositie aan Harvard University. Als compo-
nist ontving hij belangrijke prijzen: de ISCM Young 
Composers Award 2014 (Polen), de Kranichsteiner 
Musikpreis 2010 en het Staubach Honorarium 2009 
(beiden in Darmstadt), de International Impuls Compo-
sition Award (Graz, 2009) en Jonge Belgische Muzikant 
van het Jaar 2012 (Unie van Belgische Muziekjournalis-
ten). Zijn composities worden wereldwijd uitgevoerd 
door gerenommeerde musici. 

KLASSE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Bart Merci leidt de onderzoeksgroep Verbranding, 
Brand en Brandveiligheid in de Vakgroep Mechanica 
van Stroming, Warmte en Verbranding (UGent, Facul-
teit Ingenieurswetenschappen en Architectuur). In die 
groep wordt onderzoek verricht om het verloop van 
een brand in gebouwen te doorgronden en te 
voorspellen. Recent deden hij en zijn team onderzoek 
inzake het voorspellen van een ontwikkelende brand 
met behulp van o.m. videogegevens afkomstig van 
bewakingscamera’s. Merci is voorzitter van de Belgian 
Section of the Combustion Institute, hij is oprichter van 
de International Master of Science in Fire Safety 
Engineering en coördineert de postgraduate studies in 
fire safety engineering aan de UGent. Merci is de 
academisch verantwoordelijke van de spin-off Fire 
Engineered Solutions Ghent.

Laureaten van de AcademieNieuwe buitenlandse leden

De laureaten van de Academie: de heren  Bart Merci, Stefan Prins, 
voorzitter Ludo Gelders, en de heren Koen Luyckx en Tom Coenye.

KLASSE MENSWETENSCHAPPEN

Neil Andrews is specialist in het procesrecht en het 
burgerlijk recht. Hij is verbonden aan Cambridge 
University. Hij is lid van het American Law Institute en 
van het bestuur van de International Association of 
procedural law.

Helga Nowotny is wetenschapssocioloog en professor 
emeritus van Eidgenössische Technische Hochschule 
(ETH) Zürich. Zij is voorzitter van de European Research 
Area (ERA) Council Forum Austria en lid van de Acade-
mia Europaea. Zij was voorzitter van de European 
Research Council van 2010 tot en met 2013. De KU 
Leuven kende haar het doctoraat honoris causa toe.

Simon Shetreet is specialist in het publiek- en internatio-
naal recht. Hij is verbonden aan de Hebrew University of 
Jerusalem, was leider van internationale projecten over 
Judicial Independence en lid van het Israëlisch parle-
ment. Tussen 1992 en 1996 was hij lid van de Israëlische 
regering o.l.v. premier Rabin. Hij is voorzitter van de 
International Association of Judicial Independence 
and World Peace.

KLASSE KUNSTEN

Péter Eötvös is een Hongaars componist en dirigent. Hij 
was docent aan de muziekcolleges van Keulen en 
Karslruhe en geeft masterclasses over heel Europa. In 
1991 opende hij het ‘International Eötvös Institute’ te 
Budapest. In 2004 werd de ‘Eötvös Contemporary 
Music Foundation’ opgericht voor jonge componisten 
en dirigenten. 
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Frans van Cauwelaertprijs: 

Koen Abts en Orhan Agirdag
De Frans van Cauwelaertprijs werd in 2014 opengesteld 
in de humane wetenschappen in het domein van de 
psychologische, pedagogische, sociale, rechtskun-
dige, economische en politieke wetenschappen. De 
prijs werd uitgereikt aan twee sociologen, Koen Abts 
(KU Leuven en Université de Liège) en Orhan Agirdag 
(KU Leuven, UGent en Universiteit van Amsterdam).
Het wetenschappelijke werk van beide onderzoekers 
werd door de jury van de Van Cauwelaertprijs als 
uitzonderlijk beschouwd en tevens van zeer grote 
maatschappelijke waarde. Het onderzoek van Abts 
heeft als onderwerp de relatie tussen maatschappelijk 
onbehagen en populistische denkbeelden, dit zowel 
op theoretische basis als toegepast, dit laatste meer 
bepaald op de casus Antwerpen. Agirdag, geboren in 
een Limburgs mijnwerkersgezin van Turkse origine, 
verrichtte onderzoek naar de gevolgen van schoolse-
gregatie in Vlaanderen. Beide onderzoekers werken 
interdisciplinair, hanteren kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoeksmethoden en hebben zowel oog voor de 
concrete gegevens als voor de brede maatschappe-
lijke tendensen. Precies omwille van de maatschappe-
lijke draagwijdte van hun onderzoek werden beide 
laureaten op de dag van de plechtige uitreiking, 3 
december 2014, door H.M. koningin Mathilde ten 
paleize ontvangen. Tijdens deze audiëntie is duidelijk 
gebleken dat de koningin zeer goed op de hoogte was 
van de realiteit inzake schoolsegregatie en etnopopu-
lisme heden ten dage in ons land. Nadien werden 
beide onderzoekers vergast op een laudatio door 
voorzitter Marcel Storme, die voor de laatste keer de 
academische zitting van het Van Cauwelaertfonds 
leidde. Nadat de twee laureaten hun onderzoek voor 
het talrijke publiek hadden uiteengezet in een korte 
lezing, droeg voorzitter Storme na 15 jaar voorzitter-
schap dit laatste over aan Herman van Rompuy, die 
daarmee de vijfde voorzitter wordt van het Frans van 
Cauwelaertfonds, na respectievelijk Fernand Collin, 
Gaston Eyskens, Leo Tindemans en Marcel Storme zelf.

zoekers die zich gedurende het voorbije jaar intensief 
hebben ingezet voor een concreet project rond weten-
schapscommunicatie. De laureaten van de onderschei-
dingen wetenschapscommunicatie 2014 werden gehul-
digd op 12 november 2014.

Loopbaanprijs voor wetenschapscommunicatie 
2014: Herman Van Goethem.

Professor Herman Van Goethem wordt geprezen voor de 
totaliteit van zijn inspanningen om duiding te geven bij 
de recente Vlaamse geschiedenis vanuit een brede en 
sociale visie. Hij steunt hierbij uitvoerig op een solide 
wetenschappelijke basis, en spant zich onvermoeibaar 
in om zijn wetenschappelijke kennis over dit thema (dat 
ook in de huidige context bijzonder actueel blijft) te 
vertalen naar de hele maatschappij. In het bijzonder 
wordt gewaardeerd dat hij met het museum Kazerne 
Dossin aanhoudend aanwezig blijft in de media, 
waardoor hij met het thema van genocide en haat 
tegen bepaalde maatschappelijke groepen en 
ethnieën een grote invloed uitoefent op het onderwijs, in 
het bijzonder van adolescenten, en daardoor in grote 
mate bijdraagt tot de humane vorming van het gewe-
ten van de volgende generatie.

Jaarprijzen voor wetenschapscommunicatie 2014:

De eerste jaarprijs voor wetenschapscommunicatie gaat 
naar Magda Vincx, voor de synergie die zij, samen met 
het consortium marine@ugent, creëert in haar project 
‘Marine Art’ tussen kunst en wetenschap, en voor het 
project ‘Duurzame Vis’, dat zijn aandacht richt op de zee 
en haar bedreigingen en toont hoe jongeren duurzame 
keuzes kunnen maken.

Ann Dooms wordt onderscheiden met de tweede 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de opge-
merkte en diverse manieren waarop zij haar onderzoek, 
waarin wiskunde met kunst vermengd wordt, op een 
heldere manier kan vertalen naar een heel breed 
publiek, en zo de interesse voor de wiskunde kan 
aanwakkeren.

Prof. Frederik Anseel, Karen De Visch, Wouter Duyck en 
Stijn Vanheule worden onderscheiden met de derde 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de volgehou-

den inspanning om de mooi gemaakte, inhoudelijk 
sterke en opgemerkte blog mensenkennis.be op te 
zetten rond de verschillende aspecten van de psycholo-
gie.

Overige jaarprijzen:

Eliane Deschrijver wordt onderscheiden voor de organi-
satie van het wetenschapspopulariserende congres 
TEDxGhent. Vanuit haar positie als doctoranda was zij 
hoofd van het vrijwilligersteam dat het programma heeft 
samengesteld.

Wim François en Violet Soen worden onderscheiden 
voor hun initiatieven om de erfenis van de 16de-eeuwse 
Reformaties aan een breder publiek kenbaar te maken, 
zoals hun tentoonstelling en digitaliseringsproject rond 
Luther, en het concert en de tentoonstelling rond het 
Concilie van Trente.

Anneleen Kenis wordt onderscheiden voor haar boek De 
mythe van de groene economie, waarin zij de resultaten 
van haar doctoraatsonderzoek vertaalt naar het brede 
publiek, om zo in te spelen op het maatschappelijk 
debat.

Didier Pollefeyt wordt onderscheiden voor de Thomas-
nieuwsbrief rond godsdienst, die dankzij zijn uitzonderlijk 
goede uitvoering een publiek bereikt dat veel breder is 
dan de didactische gemeenschap rond religie.

Jo Tollebeek en Jean-Christophe Verstraete worden 
onderscheiden voor het tijdschrift Karakter en het boek 
Onweerstaanbaar veranderlijk, waarin de universaliteit 
van de wetenschap mooi weergegeven wordt over alle 
grenzen van disciplines heen.

Vincent Van Eylen, voor het enthousiasme waarmee hij 
als jonge doctorandus een opgemerkte blog onder-
houdt over sterrenkunde.

Maité Van Rampelbergh wordt onderscheiden voor de 
wijze waarop zij reeds als jonge doctoranda een grote 
inspanning levert om - in samenwerking met de vzw 
Bekina - workshops te organiseren om intensief rond de 
wetenschap van het klimaat te werken met hoogbe-
gaafde jongeren.

De vakgroepen Wiskunde van de VUB, met o.m. Philippe 
Cara, Ingrid Daubechies, Inneke Van Gelder en Sabien 
De Mont, worden onderscheiden voor het project 
“Wiskunnend Wiske”, waarbij op een vernieuwende 
wiskundig-didactische manier het enthousiasme voor 
wiskunde bij jongeren aangewakkerd wordt, met de 
klemtoon op samenwerking en groepswerk.

Rudi Penne en Paul Levrie worden onderscheiden voor 
hun boek De pracht van priemgetallen, waarin zij de 
schoonheid van wiskunde helder weergeven zonder 
verlies aan diepgang.

Octaaf Callebautprijs:

Laureaat van de Callebautprijs 2014 is Wim 
Verbeke (UGent) voor zijn Studies over de 
houding van consumenten tegenover insecten 
en kweekvlees als alternatieven voor vlees. 
Bio-ingenieur (1993, UGent) en master in marke-
ting management (1994, Vlerick Management 
School) Verbeke onderzoekt agro-voedingsmarketing 
en consumentengedrag, met als thema's: de accepta-
tie van technologische vernieuwing in voedselproduc-
tie en determinanten van voedingskeuze, en bracht 
o.a. consumentengedrag, voedingskeuzes en markt-
segmenten in kaart voor vlees, vis, fruit en groenten, 
evenals voor insecten en kweekvlees en voor product-
concepten als functionele, biologische en duurzame 
voeding. Hij was laureaat van de KVAB in de Klasse 
Menswetenschappen 2010, won de Karel Van 
Noppenprijs 2011 en de KVAB Jaarprijs Wetenschaps-
communicatie 2013. Internationaal ontving hij de 
Schultz Award in Agricultural Economics 2012 en de 
Emerald Literati Network Awards 2009, 2012 en 2014. 

Henri Vanderlindenprijs: 

Robin Lombaert (KU Leuven) is laureaat van de Vander-
lindenprijs 2014 voor zijn doctoraatsthesis The Circum-
stellar Environment of Evolved Stars as Traced by 
Molecules and Dust. The Diagnostic Power of Herschel. 
Hierin onderzoekt hij geëvolueerde sterren van lage tot 
middelgrote massa. Sterren zoals de zon worden 
op het einde van hun leven een 'rode reus', 
waarbij ze veel kouder worden en gigantisch 
opzwellen. Rode reuzen verliezen het merendeel 
van hun massa onder de vorm van sterrenwin-
den met een relatief lage uitstroomsnelheid, die 
het interstellair medium verrijken met chemische 
elementen uit hun binnenste hete kern. Door 
deze sterrenwinden was er o.a. koolstof aanwe-
zig tijdens het vormingsproces van de aarde, 
een cruciaal element voor het ontstaan van 
leven. Hierbij maakt hij gebruik van waarnemin-
gen met de ruimtetelescoop Herschel, die 
revolutionaire resultaten opleverde.

Jan Gillisprijs:

Steffen Ducheyne promoveerde aan de UGent 
met een studie over de wetenschappelijke 
methodologie van 17de-eeuwse natuurfilosofen 
(o.m. Isaac Newton). Daarna onderzocht hij de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke 
methode tijdens de 18de en 19de eeuw. Hij was 
meermaals visiting scholar aan de University of 
Cambridge, waar hij in 2008-2009 uitvoerig de 
manuscripten van Isaac Newton bestudeerde 
en waar zijn monografie over Newtons weten-
schappelijke methodologie, The main Business of 
Natural Philosophy: Isaac Newton’s Natural-
Philosophical Methodology, Springer, 2012, tot 
stand kwam, waarvoor hij bekroond wordt met 
de Jan Gillisprijs 2014. Momenteel is hij als onder-
zoeksprofessor verbonden aan de VUB, Centrum 
voor Logica en Wetenschapsfilosofie.

Charles De Clercqprijs:

Nicolas De Maeyer (KU Leuven) wordt bekroond met 
de Mgr. De Clercqprijs 2014 voor de studie Inleiding, 
vertaling en analyse van Jansenius’ Oratio de interioris 
hominis reformatione, waarmee hij in 2013 magna cum 
laude het diploma van Master of Arts behaalde. Janse-

nius sprak deze rede uit in de abdij van 
Affligem in 1628. Het succes ervan was enorm, 
omdat de teneur verder reikte dan de 
politiek-religieuze omstandigheden waarin hij 
ontstond. In het eerste deel over de histori-
sche context gaat De Maeyer in op de 
persoon van Jansenius, op het netwerk dat 
toen bestond aan de Leuvense Universiteit en 
op de Affligemse context waarbinnen zijn 
rede ontstond. In het tweede deel analyseert 
hij de tekst. In het derde deel bespreekt hij de 
receptie ervan, waarbij de vele vertalingen 
een belangrijke rol spelen. In een Appendix 
geeft hij nog een synoptische hedendaags 
Nederlandse vertaling van de eerste druk van 
de Oratio uit 1628.

Marie-Christiane Maselisprijs:

Het team Verschueren-Colpin-Vancraeyveldt-Van 
Craeyevelt (KU Leuven) wordt bekroond met de 
Marie-Christiane Maselisprijs 2014 voor de behande-
lingsmethode Externaliserend gedrag bij kleuters in de 
klas: Samen spel(en) met de leerkracht maakt een 
verschil! Kleuters die externaliserend (druk, opstandig, 
agressief) gedrag vertonen, lopen meer risico op 
problemen in hun latere leven. Samen-Spel slaagt erin 
dit gedrag bij kleuters te verminderen. De laureaten zijn 
verbonden aan de onderzoeksgroep Schoolpsycholo-
gie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adoles-
cent van de KU Leuven. Hilde Colpin is hoogleraar en 
doctor in de pedagogie, Karine Verschueren is hoogle-
raar en doctor in de psychologie, Caroline Vancraey-
veldt is master in schoolpsychologie en doctor in de 
psychologie, Sanne Van Craeyevelt is master in de 
klinische psychologie.

René B. Lenaertsprijs:

Musicoloog en muzikant Arne Herman 
wordt voor zijn studie Van imitatie naar 
associatie: E.T.A. Hoffmann en de plaats 
van de muziek in de epistemologie (KU 
Leuven, 2013) bekroond met de Lenaerts-
prijs 2014. Arne Herman heeft een 
complexe en subtiele materie op heldere wijze gestalte 
gegeven aan de hand van de denkkaders van Baum-
garten (1714-1762), Kant (1724-1804) en Hoffmann 
(1776-1822). De laureaat studeert op het hoogste 
niveau klarinet (Lemmensinstituut) en wijsbegeerte (KU 
Leuven), is medewerker bij het Festival van Vlaanderen, 
deSingel en Bozar en volgt stage dramaturgie bij de 
Vlaamse Opera. Hij was laureaat van de VLAMO-
wedstrijd, van het Willemsfonds, van de Vrienden van 
het Conservatorium Mechelen, van de Nationale 
Klarinetwedstrijd Gent en was tweede laureaat van de 
Belfius Classics Muziekwedstrijd.

Prijs van de Vlaamse Wetenschappe-
lijke Stichting:

Laurens Cherchye is hoogleraar micro-
economie (KU Leuven) en behoort tot de 
wereldtop in de analyse van beslissingsmo-
dellen van het keuzegedrag van gezinshuis-
houdingen. Deze analyse wijkt af van het 
standaard “unitaire” model, dat het gezin 
beschouwt als één enkele beslissingsnemer, 
en laat niet-unitaire rijkere welvaartsanaly-
ses toe, die vertrekken vanuit de individuele 
gezinsleden in plaats van het gezin in zijn 
geheel. Zo kan men welvaartsvraagstukken 
met betrekking tot de impact van beleids-
hervormingen op bv. armoede of inkomens-
ongelijkheid bestuderen op het niveau van individuele 
gezinsleden in plaats van het geaggregeerde gezin. 
Eerder won Cherchye de 2006 Management Science 
Strategic Innovation Prize van de European Association 
of Operational Research Societies en de 2008 Prijs van 
de Vereniging voor Economie. In 2014 verwierf hij een 
Consolidator Grant van de European Research Coun-
cil.

De Onderscheidingen Wetenschapscommuni-
catie

Jaarlijks reikt de KVAB de onderscheidingen voor 
wetenschapscommunicatie uit. Sinds 2014 gebeurt dit 
in samenwerking met de Jonge Academie. Met deze 
onderscheidingen wensen de KVAB en de Jonge 
Academie meer onderzoekers aan te zetten tot weten-
schapscommunicatie, onderzoekers die al aan weten-
schapscommunicatie doen te motiveren en te honore-
ren en de kwaliteit van de wetenschapscommunicatie 
door onderzoekers te verbeteren. Er worden twee 
types uitgereikt, enerzijds een loopbaanprijs voor een 
onderzoeker die gedurende zijn of haar hele loopbaan 
sterke inspanningen voor wetenschapscommunicatie 
deed en anderzijds jaarprijzen voor maximum 20 onder-
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Marcel Storme met de laureaten Agirdag en Abts in
audiëntie bij koningin Mathilde (foto: koninklijke paleis)
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Frans van Cauwelaertprijs: 

Koen Abts en Orhan Agirdag
De Frans van Cauwelaertprijs werd in 2014 opengesteld 
in de humane wetenschappen in het domein van de 
psychologische, pedagogische, sociale, rechtskun-
dige, economische en politieke wetenschappen. De 
prijs werd uitgereikt aan twee sociologen, Koen Abts 
(KU Leuven en Université de Liège) en Orhan Agirdag 
(KU Leuven, UGent en Universiteit van Amsterdam).
Het wetenschappelijke werk van beide onderzoekers 
werd door de jury van de Van Cauwelaertprijs als 
uitzonderlijk beschouwd en tevens van zeer grote 
maatschappelijke waarde. Het onderzoek van Abts 
heeft als onderwerp de relatie tussen maatschappelijk 
onbehagen en populistische denkbeelden, dit zowel 
op theoretische basis als toegepast, dit laatste meer 
bepaald op de casus Antwerpen. Agirdag, geboren in 
een Limburgs mijnwerkersgezin van Turkse origine, 
verrichtte onderzoek naar de gevolgen van schoolse-
gregatie in Vlaanderen. Beide onderzoekers werken 
interdisciplinair, hanteren kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoeksmethoden en hebben zowel oog voor de 
concrete gegevens als voor de brede maatschappe-
lijke tendensen. Precies omwille van de maatschappe-
lijke draagwijdte van hun onderzoek werden beide 
laureaten op de dag van de plechtige uitreiking, 3 
december 2014, door H.M. koningin Mathilde ten 
paleize ontvangen. Tijdens deze audiëntie is duidelijk 
gebleken dat de koningin zeer goed op de hoogte was 
van de realiteit inzake schoolsegregatie en etnopopu-
lisme heden ten dage in ons land. Nadien werden 
beide onderzoekers vergast op een laudatio door 
voorzitter Marcel Storme, die voor de laatste keer de 
academische zitting van het Van Cauwelaertfonds 
leidde. Nadat de twee laureaten hun onderzoek voor 
het talrijke publiek hadden uiteengezet in een korte 
lezing, droeg voorzitter Storme na 15 jaar voorzitter-
schap dit laatste over aan Herman van Rompuy, die 
daarmee de vijfde voorzitter wordt van het Frans van 
Cauwelaertfonds, na respectievelijk Fernand Collin, 
Gaston Eyskens, Leo Tindemans en Marcel Storme zelf.

zoekers die zich gedurende het voorbije jaar intensief 
hebben ingezet voor een concreet project rond weten-
schapscommunicatie. De laureaten van de onderschei-
dingen wetenschapscommunicatie 2014 werden gehul-
digd op 12 november 2014.

Loopbaanprijs voor wetenschapscommunicatie 
2014: Herman Van Goethem.

Professor Herman Van Goethem wordt geprezen voor de 
totaliteit van zijn inspanningen om duiding te geven bij 
de recente Vlaamse geschiedenis vanuit een brede en 
sociale visie. Hij steunt hierbij uitvoerig op een solide 
wetenschappelijke basis, en spant zich onvermoeibaar 
in om zijn wetenschappelijke kennis over dit thema (dat 
ook in de huidige context bijzonder actueel blijft) te 
vertalen naar de hele maatschappij. In het bijzonder 
wordt gewaardeerd dat hij met het museum Kazerne 
Dossin aanhoudend aanwezig blijft in de media, 
waardoor hij met het thema van genocide en haat 
tegen bepaalde maatschappelijke groepen en 
ethnieën een grote invloed uitoefent op het onderwijs, in 
het bijzonder van adolescenten, en daardoor in grote 
mate bijdraagt tot de humane vorming van het gewe-
ten van de volgende generatie.

Jaarprijzen voor wetenschapscommunicatie 2014:

De eerste jaarprijs voor wetenschapscommunicatie gaat 
naar Magda Vincx, voor de synergie die zij, samen met 
het consortium marine@ugent, creëert in haar project 
‘Marine Art’ tussen kunst en wetenschap, en voor het 
project ‘Duurzame Vis’, dat zijn aandacht richt op de zee 
en haar bedreigingen en toont hoe jongeren duurzame 
keuzes kunnen maken.

Ann Dooms wordt onderscheiden met de tweede 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de opge-
merkte en diverse manieren waarop zij haar onderzoek, 
waarin wiskunde met kunst vermengd wordt, op een 
heldere manier kan vertalen naar een heel breed 
publiek, en zo de interesse voor de wiskunde kan 
aanwakkeren.

Prof. Frederik Anseel, Karen De Visch, Wouter Duyck en 
Stijn Vanheule worden onderscheiden met de derde 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de volgehou-

den inspanning om de mooi gemaakte, inhoudelijk 
sterke en opgemerkte blog mensenkennis.be op te 
zetten rond de verschillende aspecten van de psycholo-
gie.

Overige jaarprijzen:

Eliane Deschrijver wordt onderscheiden voor de organi-
satie van het wetenschapspopulariserende congres 
TEDxGhent. Vanuit haar positie als doctoranda was zij 
hoofd van het vrijwilligersteam dat het programma heeft 
samengesteld.

Wim François en Violet Soen worden onderscheiden 
voor hun initiatieven om de erfenis van de 16de-eeuwse 
Reformaties aan een breder publiek kenbaar te maken, 
zoals hun tentoonstelling en digitaliseringsproject rond 
Luther, en het concert en de tentoonstelling rond het 
Concilie van Trente.

Anneleen Kenis wordt onderscheiden voor haar boek De 
mythe van de groene economie, waarin zij de resultaten 
van haar doctoraatsonderzoek vertaalt naar het brede 
publiek, om zo in te spelen op het maatschappelijk 
debat.

Didier Pollefeyt wordt onderscheiden voor de Thomas-
nieuwsbrief rond godsdienst, die dankzij zijn uitzonderlijk 
goede uitvoering een publiek bereikt dat veel breder is 
dan de didactische gemeenschap rond religie.

Jo Tollebeek en Jean-Christophe Verstraete worden 
onderscheiden voor het tijdschrift Karakter en het boek 
Onweerstaanbaar veranderlijk, waarin de universaliteit 
van de wetenschap mooi weergegeven wordt over alle 
grenzen van disciplines heen.

Vincent Van Eylen, voor het enthousiasme waarmee hij 
als jonge doctorandus een opgemerkte blog onder-
houdt over sterrenkunde.

Maité Van Rampelbergh wordt onderscheiden voor de 
wijze waarop zij reeds als jonge doctoranda een grote 
inspanning levert om - in samenwerking met de vzw 
Bekina - workshops te organiseren om intensief rond de 
wetenschap van het klimaat te werken met hoogbe-
gaafde jongeren.

De vakgroepen Wiskunde van de VUB, met o.m. Philippe 
Cara, Ingrid Daubechies, Inneke Van Gelder en Sabien 
De Mont, worden onderscheiden voor het project 
“Wiskunnend Wiske”, waarbij op een vernieuwende 
wiskundig-didactische manier het enthousiasme voor 
wiskunde bij jongeren aangewakkerd wordt, met de 
klemtoon op samenwerking en groepswerk.

Rudi Penne en Paul Levrie worden onderscheiden voor 
hun boek De pracht van priemgetallen, waarin zij de 
schoonheid van wiskunde helder weergeven zonder 
verlies aan diepgang.

Octaaf Callebautprijs:

Laureaat van de Callebautprijs 2014 is Wim 
Verbeke (UGent) voor zijn Studies over de 
houding van consumenten tegenover insecten 
en kweekvlees als alternatieven voor vlees. 
Bio-ingenieur (1993, UGent) en master in marke-
ting management (1994, Vlerick Management 
School) Verbeke onderzoekt agro-voedingsmarketing 
en consumentengedrag, met als thema's: de accepta-
tie van technologische vernieuwing in voedselproduc-
tie en determinanten van voedingskeuze, en bracht 
o.a. consumentengedrag, voedingskeuzes en markt-
segmenten in kaart voor vlees, vis, fruit en groenten, 
evenals voor insecten en kweekvlees en voor product-
concepten als functionele, biologische en duurzame 
voeding. Hij was laureaat van de KVAB in de Klasse 
Menswetenschappen 2010, won de Karel Van 
Noppenprijs 2011 en de KVAB Jaarprijs Wetenschaps-
communicatie 2013. Internationaal ontving hij de 
Schultz Award in Agricultural Economics 2012 en de 
Emerald Literati Network Awards 2009, 2012 en 2014. 

Henri Vanderlindenprijs: 

Robin Lombaert (KU Leuven) is laureaat van de Vander-
lindenprijs 2014 voor zijn doctoraatsthesis The Circum-
stellar Environment of Evolved Stars as Traced by 
Molecules and Dust. The Diagnostic Power of Herschel. 
Hierin onderzoekt hij geëvolueerde sterren van lage tot 
middelgrote massa. Sterren zoals de zon worden 
op het einde van hun leven een 'rode reus', 
waarbij ze veel kouder worden en gigantisch 
opzwellen. Rode reuzen verliezen het merendeel 
van hun massa onder de vorm van sterrenwin-
den met een relatief lage uitstroomsnelheid, die 
het interstellair medium verrijken met chemische 
elementen uit hun binnenste hete kern. Door 
deze sterrenwinden was er o.a. koolstof aanwe-
zig tijdens het vormingsproces van de aarde, 
een cruciaal element voor het ontstaan van 
leven. Hierbij maakt hij gebruik van waarnemin-
gen met de ruimtetelescoop Herschel, die 
revolutionaire resultaten opleverde.

Jan Gillisprijs:

Steffen Ducheyne promoveerde aan de UGent 
met een studie over de wetenschappelijke 
methodologie van 17de-eeuwse natuurfilosofen 
(o.m. Isaac Newton). Daarna onderzocht hij de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke 
methode tijdens de 18de en 19de eeuw. Hij was 
meermaals visiting scholar aan de University of 
Cambridge, waar hij in 2008-2009 uitvoerig de 
manuscripten van Isaac Newton bestudeerde 
en waar zijn monografie over Newtons weten-
schappelijke methodologie, The main Business of 
Natural Philosophy: Isaac Newton’s Natural-
Philosophical Methodology, Springer, 2012, tot 
stand kwam, waarvoor hij bekroond wordt met 
de Jan Gillisprijs 2014. Momenteel is hij als onder-
zoeksprofessor verbonden aan de VUB, Centrum 
voor Logica en Wetenschapsfilosofie.

Charles De Clercqprijs:

Nicolas De Maeyer (KU Leuven) wordt bekroond met 
de Mgr. De Clercqprijs 2014 voor de studie Inleiding, 
vertaling en analyse van Jansenius’ Oratio de interioris 
hominis reformatione, waarmee hij in 2013 magna cum 
laude het diploma van Master of Arts behaalde. Janse-

nius sprak deze rede uit in de abdij van 
Affligem in 1628. Het succes ervan was enorm, 
omdat de teneur verder reikte dan de 
politiek-religieuze omstandigheden waarin hij 
ontstond. In het eerste deel over de histori-
sche context gaat De Maeyer in op de 
persoon van Jansenius, op het netwerk dat 
toen bestond aan de Leuvense Universiteit en 
op de Affligemse context waarbinnen zijn 
rede ontstond. In het tweede deel analyseert 
hij de tekst. In het derde deel bespreekt hij de 
receptie ervan, waarbij de vele vertalingen 
een belangrijke rol spelen. In een Appendix 
geeft hij nog een synoptische hedendaags 
Nederlandse vertaling van de eerste druk van 
de Oratio uit 1628.

Marie-Christiane Maselisprijs:

Het team Verschueren-Colpin-Vancraeyveldt-Van 
Craeyevelt (KU Leuven) wordt bekroond met de 
Marie-Christiane Maselisprijs 2014 voor de behande-
lingsmethode Externaliserend gedrag bij kleuters in de 
klas: Samen spel(en) met de leerkracht maakt een 
verschil! Kleuters die externaliserend (druk, opstandig, 
agressief) gedrag vertonen, lopen meer risico op 
problemen in hun latere leven. Samen-Spel slaagt erin 
dit gedrag bij kleuters te verminderen. De laureaten zijn 
verbonden aan de onderzoeksgroep Schoolpsycholo-
gie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adoles-
cent van de KU Leuven. Hilde Colpin is hoogleraar en 
doctor in de pedagogie, Karine Verschueren is hoogle-
raar en doctor in de psychologie, Caroline Vancraey-
veldt is master in schoolpsychologie en doctor in de 
psychologie, Sanne Van Craeyevelt is master in de 
klinische psychologie.

René B. Lenaertsprijs:

Musicoloog en muzikant Arne Herman 
wordt voor zijn studie Van imitatie naar 
associatie: E.T.A. Hoffmann en de plaats 
van de muziek in de epistemologie (KU 
Leuven, 2013) bekroond met de Lenaerts-
prijs 2014. Arne Herman heeft een 
complexe en subtiele materie op heldere wijze gestalte 
gegeven aan de hand van de denkkaders van Baum-
garten (1714-1762), Kant (1724-1804) en Hoffmann 
(1776-1822). De laureaat studeert op het hoogste 
niveau klarinet (Lemmensinstituut) en wijsbegeerte (KU 
Leuven), is medewerker bij het Festival van Vlaanderen, 
deSingel en Bozar en volgt stage dramaturgie bij de 
Vlaamse Opera. Hij was laureaat van de VLAMO-
wedstrijd, van het Willemsfonds, van de Vrienden van 
het Conservatorium Mechelen, van de Nationale 
Klarinetwedstrijd Gent en was tweede laureaat van de 
Belfius Classics Muziekwedstrijd.

Prijs van de Vlaamse Wetenschappe-
lijke Stichting:

Laurens Cherchye is hoogleraar micro-
economie (KU Leuven) en behoort tot de 
wereldtop in de analyse van beslissingsmo-
dellen van het keuzegedrag van gezinshuis-
houdingen. Deze analyse wijkt af van het 
standaard “unitaire” model, dat het gezin 
beschouwt als één enkele beslissingsnemer, 
en laat niet-unitaire rijkere welvaartsanaly-
ses toe, die vertrekken vanuit de individuele 
gezinsleden in plaats van het gezin in zijn 
geheel. Zo kan men welvaartsvraagstukken 
met betrekking tot de impact van beleids-
hervormingen op bv. armoede of inkomens-
ongelijkheid bestuderen op het niveau van individuele 
gezinsleden in plaats van het geaggregeerde gezin. 
Eerder won Cherchye de 2006 Management Science 
Strategic Innovation Prize van de European Association 
of Operational Research Societies en de 2008 Prijs van 
de Vereniging voor Economie. In 2014 verwierf hij een 
Consolidator Grant van de European Research Coun-
cil.

De Onderscheidingen Wetenschapscommuni-
catie

Jaarlijks reikt de KVAB de onderscheidingen voor 
wetenschapscommunicatie uit. Sinds 2014 gebeurt dit 
in samenwerking met de Jonge Academie. Met deze 
onderscheidingen wensen de KVAB en de Jonge 
Academie meer onderzoekers aan te zetten tot weten-
schapscommunicatie, onderzoekers die al aan weten-
schapscommunicatie doen te motiveren en te honore-
ren en de kwaliteit van de wetenschapscommunicatie 
door onderzoekers te verbeteren. Er worden twee 
types uitgereikt, enerzijds een loopbaanprijs voor een 
onderzoeker die gedurende zijn of haar hele loopbaan 
sterke inspanningen voor wetenschapscommunicatie 
deed en anderzijds jaarprijzen voor maximum 20 onder-
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Frans van Cauwelaertprijs: 

Koen Abts en Orhan Agirdag
De Frans van Cauwelaertprijs werd in 2014 opengesteld 
in de humane wetenschappen in het domein van de 
psychologische, pedagogische, sociale, rechtskun-
dige, economische en politieke wetenschappen. De 
prijs werd uitgereikt aan twee sociologen, Koen Abts 
(KU Leuven en Université de Liège) en Orhan Agirdag 
(KU Leuven, UGent en Universiteit van Amsterdam).
Het wetenschappelijke werk van beide onderzoekers 
werd door de jury van de Van Cauwelaertprijs als 
uitzonderlijk beschouwd en tevens van zeer grote 
maatschappelijke waarde. Het onderzoek van Abts 
heeft als onderwerp de relatie tussen maatschappelijk 
onbehagen en populistische denkbeelden, dit zowel 
op theoretische basis als toegepast, dit laatste meer 
bepaald op de casus Antwerpen. Agirdag, geboren in 
een Limburgs mijnwerkersgezin van Turkse origine, 
verrichtte onderzoek naar de gevolgen van schoolse-
gregatie in Vlaanderen. Beide onderzoekers werken 
interdisciplinair, hanteren kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoeksmethoden en hebben zowel oog voor de 
concrete gegevens als voor de brede maatschappe-
lijke tendensen. Precies omwille van de maatschappe-
lijke draagwijdte van hun onderzoek werden beide 
laureaten op de dag van de plechtige uitreiking, 3 
december 2014, door H.M. koningin Mathilde ten 
paleize ontvangen. Tijdens deze audiëntie is duidelijk 
gebleken dat de koningin zeer goed op de hoogte was 
van de realiteit inzake schoolsegregatie en etnopopu-
lisme heden ten dage in ons land. Nadien werden 
beide onderzoekers vergast op een laudatio door 
voorzitter Marcel Storme, die voor de laatste keer de 
academische zitting van het Van Cauwelaertfonds 
leidde. Nadat de twee laureaten hun onderzoek voor 
het talrijke publiek hadden uiteengezet in een korte 
lezing, droeg voorzitter Storme na 15 jaar voorzitter-
schap dit laatste over aan Herman van Rompuy, die 
daarmee de vijfde voorzitter wordt van het Frans van 
Cauwelaertfonds, na respectievelijk Fernand Collin, 
Gaston Eyskens, Leo Tindemans en Marcel Storme zelf.
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zoekers die zich gedurende het voorbije jaar intensief 
hebben ingezet voor een concreet project rond weten-
schapscommunicatie. De laureaten van de onderschei-
dingen wetenschapscommunicatie 2014 werden gehul-
digd op 12 november 2014.

Loopbaanprijs voor wetenschapscommunicatie 
2014: Herman Van Goethem.

Professor Herman Van Goethem wordt geprezen voor de 
totaliteit van zijn inspanningen om duiding te geven bij 
de recente Vlaamse geschiedenis vanuit een brede en 
sociale visie. Hij steunt hierbij uitvoerig op een solide 
wetenschappelijke basis, en spant zich onvermoeibaar 
in om zijn wetenschappelijke kennis over dit thema (dat 
ook in de huidige context bijzonder actueel blijft) te 
vertalen naar de hele maatschappij. In het bijzonder 
wordt gewaardeerd dat hij met het museum Kazerne 
Dossin aanhoudend aanwezig blijft in de media, 
waardoor hij met het thema van genocide en haat 
tegen bepaalde maatschappelijke groepen en 
ethnieën een grote invloed uitoefent op het onderwijs, in 
het bijzonder van adolescenten, en daardoor in grote 
mate bijdraagt tot de humane vorming van het gewe-
ten van de volgende generatie.

Jaarprijzen voor wetenschapscommunicatie 2014:

De eerste jaarprijs voor wetenschapscommunicatie gaat 
naar Magda Vincx, voor de synergie die zij, samen met 
het consortium marine@ugent, creëert in haar project 
‘Marine Art’ tussen kunst en wetenschap, en voor het 
project ‘Duurzame Vis’, dat zijn aandacht richt op de zee 
en haar bedreigingen en toont hoe jongeren duurzame 
keuzes kunnen maken.

Ann Dooms wordt onderscheiden met de tweede 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de opge-
merkte en diverse manieren waarop zij haar onderzoek, 
waarin wiskunde met kunst vermengd wordt, op een 
heldere manier kan vertalen naar een heel breed 
publiek, en zo de interesse voor de wiskunde kan 
aanwakkeren.

Prof. Frederik Anseel, Karen De Visch, Wouter Duyck en 
Stijn Vanheule worden onderscheiden met de derde 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de volgehou-

den inspanning om de mooi gemaakte, inhoudelijk 
sterke en opgemerkte blog mensenkennis.be op te 
zetten rond de verschillende aspecten van de psycholo-
gie.

Overige jaarprijzen:

Eliane Deschrijver wordt onderscheiden voor de organi-
satie van het wetenschapspopulariserende congres 
TEDxGhent. Vanuit haar positie als doctoranda was zij 
hoofd van het vrijwilligersteam dat het programma heeft 
samengesteld.

Wim François en Violet Soen worden onderscheiden 
voor hun initiatieven om de erfenis van de 16de-eeuwse 
Reformaties aan een breder publiek kenbaar te maken, 
zoals hun tentoonstelling en digitaliseringsproject rond 
Luther, en het concert en de tentoonstelling rond het 
Concilie van Trente.

Anneleen Kenis wordt onderscheiden voor haar boek De 
mythe van de groene economie, waarin zij de resultaten 
van haar doctoraatsonderzoek vertaalt naar het brede 
publiek, om zo in te spelen op het maatschappelijk 
debat.

Didier Pollefeyt wordt onderscheiden voor de Thomas-
nieuwsbrief rond godsdienst, die dankzij zijn uitzonderlijk 
goede uitvoering een publiek bereikt dat veel breder is 
dan de didactische gemeenschap rond religie.

Jo Tollebeek en Jean-Christophe Verstraete worden 
onderscheiden voor het tijdschrift Karakter en het boek 
Onweerstaanbaar veranderlijk, waarin de universaliteit 
van de wetenschap mooi weergegeven wordt over alle 
grenzen van disciplines heen.

Vincent Van Eylen, voor het enthousiasme waarmee hij 
als jonge doctorandus een opgemerkte blog onder-
houdt over sterrenkunde.

Maité Van Rampelbergh wordt onderscheiden voor de 
wijze waarop zij reeds als jonge doctoranda een grote 
inspanning levert om - in samenwerking met de vzw 
Bekina - workshops te organiseren om intensief rond de 
wetenschap van het klimaat te werken met hoogbe-
gaafde jongeren.

De vakgroepen Wiskunde van de VUB, met o.m. Philippe 
Cara, Ingrid Daubechies, Inneke Van Gelder en Sabien 
De Mont, worden onderscheiden voor het project 
“Wiskunnend Wiske”, waarbij op een vernieuwende 
wiskundig-didactische manier het enthousiasme voor 
wiskunde bij jongeren aangewakkerd wordt, met de 
klemtoon op samenwerking en groepswerk.

Rudi Penne en Paul Levrie worden onderscheiden voor 
hun boek De pracht van priemgetallen, waarin zij de 
schoonheid van wiskunde helder weergeven zonder 
verlies aan diepgang.

Prijzen van de KVAB:

De Academie reikt jaarlijks een groot aantal prijzen uit. 
De uiterlijke indieningsdatum van al deze prijzen is 30 
april 2015. Reglementen, inschrijvingsformulieren en 
indieningsmodaliteiten zijn te vinden op www.kvab.be.

Laureaat van de Academie (€ 10.000): Met de prijs 
Laureaat van de Academie wil de Academie jonge, 
beloftevolle onderzoekers en kunstenaars aan het 
begin van hun loopbaan ondersteunen. Kandidaturen 
uit alle disciplines van wetenschappen en kunsten 
komen in aanmerking. Jaarlijks worden vier laureaten 
bekroond, in de klassen Natuurwetenschappen, Mens-
wetenschappen, Kunsten en Technische Wetenschap-
pen.

Frans Van Cauwelaertprijs (€ 7500): Wordt in 2015 
toegekend in de biomedische wetenschappen.

Mgr. Charles De Clercqprijs (€ 1250): Prijs voor een 
belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de 
religieuze geschiedenis van Vlaanderen.

Erik Duvergerprijs (€ 5000): Prijs voor een belangrijk 
oorspronkelijk kunsthistorisch of historisch werk over de 
Nederlanden tot het jaar 1900, dat in grote mate steunt 
op archivalische bronnen.

Henri Schoutedenprijs (€ 1250): Prijs voor een belangrijk 
oorspronkelijk werk op het gebied van de zoölogie.

Paul Van Oyeprijs (€ 750): Prijs om oorspronkelijk 
onuitgegeven werk te bekronen over: hydrobiologie in 
de breedste zin van het woord; systematiek der protis-
ten of der invertebraten; biogeografie; algemene 
biologie. 

Pro Civitateprijs (€ 1000): Prijs ter bekroning van onuitge-
geven doctoraatsverhandelingen die een originele en 
belangrijke bijdrage vormen tot de geschiedenis van 
de steden en gemeenten van België, met uitzondering 
van bronnenuitgaven. Alleen studies die nog niet 
bekroond werden komen in aanmerking. Het docto-
raat moet tijdens de voorbije vijf jaar behaald zijn.

Bilaterale uitwisselingen:

Aanvragen voor uitwisselingen vanaf augustus 2015 
worden verwacht tegen 30 april 2015. Alleen aanvra-
gen van Vlaamse wetenschappers die een buiten-
landse collega willen bezoeken, worden aanvaard. 
Indien de aanvraag goedgekeurd wordt door de 
KVAB, stuurt de KVAB de aanvraag zelf door naar de 
buitenlandse academie. Buitenlandse wetenschap-
pers die een Vlaamse universiteit of onderzoeksinstel-
ling willen bezoeken, moeten hun aanvraag indienen 
bij de academie in hun land. Voor meer informatie en 
het aanvraagformulier kunt u terecht op 
http://www.kvab.be/intsamenw.aspx of via 
sofie.vanthournout@kvab.be.

Contactfora:

Aanvragen voor contactfora moeten worden 
ingediend tegen 1 april 2015. Met de contactfora 
sponsort de Academie kwalitatief hoogstaande 
wetenschappelijke bijeenkomsten in de domeinen 
natuurwetenschappen, menswetenschappen, techni-
sche wetenschappen en kunsten in het Paleis der 
Academiën. Iedere wetenschapper verbonden aan 
een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs 
(universiteiten en hogescholen) of onderzoek 
(wetenschappelijke instellingen zoals o.a. IMEC, ITG, 
VIB, VITO, VLIZ,…) kan een aanvraag indienen. Bij 
goedkeuring kunnen de organisatoren, voor maximaal 
twee dagen, gratis beschikken over de benodigde 
infrastructuur van de Academie, met bijpassende 
logistieke en administratieve ondersteuning. Onder een 
aantal voorwaarden is ook een beperkte financiële 
steun mogelijk. De informatiegids en het inschrijvingsfor-
mulier zijn te vinden op www.kvab.be onder 'Contact-
fora'. Nadere informatie kan ook worden bekomen via 
forum@kvab.be of via nico.lambrecht@kvab.be.

Nieuwe leden:

Er kunnen externe nominaties worden gedaan om 
nieuwe leden van de KVAB te kiezen. In 2015 zijn er 
vacatures in de vier Klassen, Natuurwetenschappen, 
Menswetenschappen, Kunsten en Technische Weten-
schappen. De nominatie moet per brief met kopie per 
e-mail naar de vast secretaris Freddy Dumortier 
(freddy.dumortier@kvab.be) worden gestuurd ten 
laatste op 30 april 2015 en is slechts ontvankelijk indien 
zij de verdiensten van de kandidaat omstandig toelicht 
en een actuele samenvatting van het curriculum vitae 
van de genomineerde bevat. Indien de nominatie 
zonder gevolg blijft wordt de persoon die de nominatie 
deed hiervan op de hoogte gebracht door de vast 
secretaris.

Octaaf Callebautprijs:

Laureaat van de Callebautprijs 2014 is Wim 
Verbeke (UGent) voor zijn Studies over de 
houding van consumenten tegenover insecten 
en kweekvlees als alternatieven voor vlees. 
Bio-ingenieur (1993, UGent) en master in marke-
ting management (1994, Vlerick Management 
School) Verbeke onderzoekt agro-voedingsmarketing 
en consumentengedrag, met als thema's: de accepta-
tie van technologische vernieuwing in voedselproduc-
tie en determinanten van voedingskeuze, en bracht 
o.a. consumentengedrag, voedingskeuzes en markt-
segmenten in kaart voor vlees, vis, fruit en groenten, 
evenals voor insecten en kweekvlees en voor product-
concepten als functionele, biologische en duurzame 
voeding. Hij was laureaat van de KVAB in de Klasse 
Menswetenschappen 2010, won de Karel Van 
Noppenprijs 2011 en de KVAB Jaarprijs Wetenschaps-
communicatie 2013. Internationaal ontving hij de 
Schultz Award in Agricultural Economics 2012 en de 
Emerald Literati Network Awards 2009, 2012 en 2014. 

Henri Vanderlindenprijs: 

Robin Lombaert (KU Leuven) is laureaat van de Vander-
lindenprijs 2014 voor zijn doctoraatsthesis The Circum-
stellar Environment of Evolved Stars as Traced by 
Molecules and Dust. The Diagnostic Power of Herschel. 
Hierin onderzoekt hij geëvolueerde sterren van lage tot 
middelgrote massa. Sterren zoals de zon worden 
op het einde van hun leven een 'rode reus', 
waarbij ze veel kouder worden en gigantisch 
opzwellen. Rode reuzen verliezen het merendeel 
van hun massa onder de vorm van sterrenwin-
den met een relatief lage uitstroomsnelheid, die 
het interstellair medium verrijken met chemische 
elementen uit hun binnenste hete kern. Door 
deze sterrenwinden was er o.a. koolstof aanwe-
zig tijdens het vormingsproces van de aarde, 
een cruciaal element voor het ontstaan van 
leven. Hierbij maakt hij gebruik van waarnemin-
gen met de ruimtetelescoop Herschel, die 
revolutionaire resultaten opleverde.

Jan Gillisprijs:

Steffen Ducheyne promoveerde aan de UGent 
met een studie over de wetenschappelijke 
methodologie van 17de-eeuwse natuurfilosofen 
(o.m. Isaac Newton). Daarna onderzocht hij de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke 
methode tijdens de 18de en 19de eeuw. Hij was 
meermaals visiting scholar aan de University of 
Cambridge, waar hij in 2008-2009 uitvoerig de 
manuscripten van Isaac Newton bestudeerde 
en waar zijn monografie over Newtons weten-
schappelijke methodologie, The main Business of 
Natural Philosophy: Isaac Newton’s Natural-
Philosophical Methodology, Springer, 2012, tot 
stand kwam, waarvoor hij bekroond wordt met 
de Jan Gillisprijs 2014. Momenteel is hij als onder-
zoeksprofessor verbonden aan de VUB, Centrum 
voor Logica en Wetenschapsfilosofie.

Charles De Clercqprijs:

Nicolas De Maeyer (KU Leuven) wordt bekroond met 
de Mgr. De Clercqprijs 2014 voor de studie Inleiding, 
vertaling en analyse van Jansenius’ Oratio de interioris 
hominis reformatione, waarmee hij in 2013 magna cum 
laude het diploma van Master of Arts behaalde. Janse-

nius sprak deze rede uit in de abdij van 
Affligem in 1628. Het succes ervan was enorm, 
omdat de teneur verder reikte dan de 
politiek-religieuze omstandigheden waarin hij 
ontstond. In het eerste deel over de histori-
sche context gaat De Maeyer in op de 
persoon van Jansenius, op het netwerk dat 
toen bestond aan de Leuvense Universiteit en 
op de Affligemse context waarbinnen zijn 
rede ontstond. In het tweede deel analyseert 
hij de tekst. In het derde deel bespreekt hij de 
receptie ervan, waarbij de vele vertalingen 
een belangrijke rol spelen. In een Appendix 
geeft hij nog een synoptische hedendaags 
Nederlandse vertaling van de eerste druk van 
de Oratio uit 1628.

Marie-Christiane Maselisprijs:

Het team Verschueren-Colpin-Vancraeyveldt-Van 
Craeyevelt (KU Leuven) wordt bekroond met de 
Marie-Christiane Maselisprijs 2014 voor de behande-
lingsmethode Externaliserend gedrag bij kleuters in de 
klas: Samen spel(en) met de leerkracht maakt een 
verschil! Kleuters die externaliserend (druk, opstandig, 
agressief) gedrag vertonen, lopen meer risico op 
problemen in hun latere leven. Samen-Spel slaagt erin 
dit gedrag bij kleuters te verminderen. De laureaten zijn 
verbonden aan de onderzoeksgroep Schoolpsycholo-
gie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adoles-
cent van de KU Leuven. Hilde Colpin is hoogleraar en 
doctor in de pedagogie, Karine Verschueren is hoogle-
raar en doctor in de psychologie, Caroline Vancraey-
veldt is master in schoolpsychologie en doctor in de 
psychologie, Sanne Van Craeyevelt is master in de 
klinische psychologie.

René B. Lenaertsprijs:

Musicoloog en muzikant Arne Herman 
wordt voor zijn studie Van imitatie naar 
associatie: E.T.A. Hoffmann en de plaats 
van de muziek in de epistemologie (KU 
Leuven, 2013) bekroond met de Lenaerts-
prijs 2014. Arne Herman heeft een 
complexe en subtiele materie op heldere wijze gestalte 
gegeven aan de hand van de denkkaders van Baum-
garten (1714-1762), Kant (1724-1804) en Hoffmann 
(1776-1822). De laureaat studeert op het hoogste 
niveau klarinet (Lemmensinstituut) en wijsbegeerte (KU 
Leuven), is medewerker bij het Festival van Vlaanderen, 
deSingel en Bozar en volgt stage dramaturgie bij de 
Vlaamse Opera. Hij was laureaat van de VLAMO-
wedstrijd, van het Willemsfonds, van de Vrienden van 
het Conservatorium Mechelen, van de Nationale 
Klarinetwedstrijd Gent en was tweede laureaat van de 
Belfius Classics Muziekwedstrijd.

Prijs van de Vlaamse Wetenschappe-
lijke Stichting:

Laurens Cherchye is hoogleraar micro-
economie (KU Leuven) en behoort tot de 
wereldtop in de analyse van beslissingsmo-
dellen van het keuzegedrag van gezinshuis-
houdingen. Deze analyse wijkt af van het 
standaard “unitaire” model, dat het gezin 
beschouwt als één enkele beslissingsnemer, 
en laat niet-unitaire rijkere welvaartsanaly-
ses toe, die vertrekken vanuit de individuele 
gezinsleden in plaats van het gezin in zijn 
geheel. Zo kan men welvaartsvraagstukken 
met betrekking tot de impact van beleids-
hervormingen op bv. armoede of inkomens-
ongelijkheid bestuderen op het niveau van individuele 
gezinsleden in plaats van het geaggregeerde gezin. 
Eerder won Cherchye de 2006 Management Science 
Strategic Innovation Prize van de European Association 
of Operational Research Societies en de 2008 Prijs van 
de Vereniging voor Economie. In 2014 verwierf hij een 
Consolidator Grant van de European Research Coun-
cil.

De Onderscheidingen Wetenschapscommuni-
catie

Jaarlijks reikt de KVAB de onderscheidingen voor 
wetenschapscommunicatie uit. Sinds 2014 gebeurt dit 
in samenwerking met de Jonge Academie. Met deze 
onderscheidingen wensen de KVAB en de Jonge 
Academie meer onderzoekers aan te zetten tot weten-
schapscommunicatie, onderzoekers die al aan weten-
schapscommunicatie doen te motiveren en te honore-
ren en de kwaliteit van de wetenschapscommunicatie 
door onderzoekers te verbeteren. Er worden twee 
types uitgereikt, enerzijds een loopbaanprijs voor een 
onderzoeker die gedurende zijn of haar hele loopbaan 
sterke inspanningen voor wetenschapscommunicatie 
deed en anderzijds jaarprijzen voor maximum 20 onder-

Herman Van Goethem

OPROEPEN



Frans van Cauwelaertprijs: 
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onbehagen en populistische denkbeelden, dit zowel 
op theoretische basis als toegepast, dit laatste meer 
bepaald op de casus Antwerpen. Agirdag, geboren in 
een Limburgs mijnwerkersgezin van Turkse origine, 
verrichtte onderzoek naar de gevolgen van schoolse-
gregatie in Vlaanderen. Beide onderzoekers werken 
interdisciplinair, hanteren kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoeksmethoden en hebben zowel oog voor de 
concrete gegevens als voor de brede maatschappe-
lijke tendensen. Precies omwille van de maatschappe-
lijke draagwijdte van hun onderzoek werden beide 
laureaten op de dag van de plechtige uitreiking, 3 
december 2014, door H.M. koningin Mathilde ten 
paleize ontvangen. Tijdens deze audiëntie is duidelijk 
gebleken dat de koningin zeer goed op de hoogte was 
van de realiteit inzake schoolsegregatie en etnopopu-
lisme heden ten dage in ons land. Nadien werden 
beide onderzoekers vergast op een laudatio door 
voorzitter Marcel Storme, die voor de laatste keer de 
academische zitting van het Van Cauwelaertfonds 
leidde. Nadat de twee laureaten hun onderzoek voor 
het talrijke publiek hadden uiteengezet in een korte 
lezing, droeg voorzitter Storme na 15 jaar voorzitter-
schap dit laatste over aan Herman van Rompuy, die 
daarmee de vijfde voorzitter wordt van het Frans van 
Cauwelaertfonds, na respectievelijk Fernand Collin, 
Gaston Eyskens, Leo Tindemans en Marcel Storme zelf.

14 15

zoekers die zich gedurende het voorbije jaar intensief 
hebben ingezet voor een concreet project rond weten-
schapscommunicatie. De laureaten van de onderschei-
dingen wetenschapscommunicatie 2014 werden gehul-
digd op 12 november 2014.

Loopbaanprijs voor wetenschapscommunicatie 
2014: Herman Van Goethem.

Professor Herman Van Goethem wordt geprezen voor de 
totaliteit van zijn inspanningen om duiding te geven bij 
de recente Vlaamse geschiedenis vanuit een brede en 
sociale visie. Hij steunt hierbij uitvoerig op een solide 
wetenschappelijke basis, en spant zich onvermoeibaar 
in om zijn wetenschappelijke kennis over dit thema (dat 
ook in de huidige context bijzonder actueel blijft) te 
vertalen naar de hele maatschappij. In het bijzonder 
wordt gewaardeerd dat hij met het museum Kazerne 
Dossin aanhoudend aanwezig blijft in de media, 
waardoor hij met het thema van genocide en haat 
tegen bepaalde maatschappelijke groepen en 
ethnieën een grote invloed uitoefent op het onderwijs, in 
het bijzonder van adolescenten, en daardoor in grote 
mate bijdraagt tot de humane vorming van het gewe-
ten van de volgende generatie.

Jaarprijzen voor wetenschapscommunicatie 2014:

De eerste jaarprijs voor wetenschapscommunicatie gaat 
naar Magda Vincx, voor de synergie die zij, samen met 
het consortium marine@ugent, creëert in haar project 
‘Marine Art’ tussen kunst en wetenschap, en voor het 
project ‘Duurzame Vis’, dat zijn aandacht richt op de zee 
en haar bedreigingen en toont hoe jongeren duurzame 
keuzes kunnen maken.

Ann Dooms wordt onderscheiden met de tweede 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de opge-
merkte en diverse manieren waarop zij haar onderzoek, 
waarin wiskunde met kunst vermengd wordt, op een 
heldere manier kan vertalen naar een heel breed 
publiek, en zo de interesse voor de wiskunde kan 
aanwakkeren.

Prof. Frederik Anseel, Karen De Visch, Wouter Duyck en 
Stijn Vanheule worden onderscheiden met de derde 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de volgehou-

den inspanning om de mooi gemaakte, inhoudelijk 
sterke en opgemerkte blog mensenkennis.be op te 
zetten rond de verschillende aspecten van de psycholo-
gie.

Overige jaarprijzen:

Eliane Deschrijver wordt onderscheiden voor de organi-
satie van het wetenschapspopulariserende congres 
TEDxGhent. Vanuit haar positie als doctoranda was zij 
hoofd van het vrijwilligersteam dat het programma heeft 
samengesteld.

Wim François en Violet Soen worden onderscheiden 
voor hun initiatieven om de erfenis van de 16de-eeuwse 
Reformaties aan een breder publiek kenbaar te maken, 
zoals hun tentoonstelling en digitaliseringsproject rond 
Luther, en het concert en de tentoonstelling rond het 
Concilie van Trente.

Anneleen Kenis wordt onderscheiden voor haar boek De 
mythe van de groene economie, waarin zij de resultaten 
van haar doctoraatsonderzoek vertaalt naar het brede 
publiek, om zo in te spelen op het maatschappelijk 
debat.

Didier Pollefeyt wordt onderscheiden voor de Thomas-
nieuwsbrief rond godsdienst, die dankzij zijn uitzonderlijk 
goede uitvoering een publiek bereikt dat veel breder is 
dan de didactische gemeenschap rond religie.

Jo Tollebeek en Jean-Christophe Verstraete worden 
onderscheiden voor het tijdschrift Karakter en het boek 
Onweerstaanbaar veranderlijk, waarin de universaliteit 
van de wetenschap mooi weergegeven wordt over alle 
grenzen van disciplines heen.

Vincent Van Eylen, voor het enthousiasme waarmee hij 
als jonge doctorandus een opgemerkte blog onder-
houdt over sterrenkunde.

Maité Van Rampelbergh wordt onderscheiden voor de 
wijze waarop zij reeds als jonge doctoranda een grote 
inspanning levert om - in samenwerking met de vzw 
Bekina - workshops te organiseren om intensief rond de 
wetenschap van het klimaat te werken met hoogbe-
gaafde jongeren.

De vakgroepen Wiskunde van de VUB, met o.m. Philippe 
Cara, Ingrid Daubechies, Inneke Van Gelder en Sabien 
De Mont, worden onderscheiden voor het project 
“Wiskunnend Wiske”, waarbij op een vernieuwende 
wiskundig-didactische manier het enthousiasme voor 
wiskunde bij jongeren aangewakkerd wordt, met de 
klemtoon op samenwerking en groepswerk.

Rudi Penne en Paul Levrie worden onderscheiden voor 
hun boek De pracht van priemgetallen, waarin zij de 
schoonheid van wiskunde helder weergeven zonder 
verlies aan diepgang.

Prijzen van de KVAB:

De Academie reikt jaarlijks een groot aantal prijzen uit. 
De uiterlijke indieningsdatum van al deze prijzen is 30 
april 2015. Reglementen, inschrijvingsformulieren en 
indieningsmodaliteiten zijn te vinden op www.kvab.be.

Laureaat van de Academie (€ 10.000): Met de prijs 
Laureaat van de Academie wil de Academie jonge, 
beloftevolle onderzoekers en kunstenaars aan het 
begin van hun loopbaan ondersteunen. Kandidaturen 
uit alle disciplines van wetenschappen en kunsten 
komen in aanmerking. Jaarlijks worden vier laureaten 
bekroond, in de klassen Natuurwetenschappen, Mens-
wetenschappen, Kunsten en Technische Wetenschap-
pen.

Frans Van Cauwelaertprijs (€ 7500): Wordt in 2015 
toegekend in de biomedische wetenschappen.

Mgr. Charles De Clercqprijs (€ 1250): Prijs voor een 
belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de 
religieuze geschiedenis van Vlaanderen.

Erik Duvergerprijs (€ 5000): Prijs voor een belangrijk 
oorspronkelijk kunsthistorisch of historisch werk over de 
Nederlanden tot het jaar 1900, dat in grote mate steunt 
op archivalische bronnen.

Henri Schoutedenprijs (€ 1250): Prijs voor een belangrijk 
oorspronkelijk werk op het gebied van de zoölogie.

Paul Van Oyeprijs (€ 750): Prijs om oorspronkelijk 
onuitgegeven werk te bekronen over: hydrobiologie in 
de breedste zin van het woord; systematiek der protis-
ten of der invertebraten; biogeografie; algemene 
biologie. 

Pro Civitateprijs (€ 1000): Prijs ter bekroning van onuitge-
geven doctoraatsverhandelingen die een originele en 
belangrijke bijdrage vormen tot de geschiedenis van 
de steden en gemeenten van België, met uitzondering 
van bronnenuitgaven. Alleen studies die nog niet 
bekroond werden komen in aanmerking. Het docto-
raat moet tijdens de voorbije vijf jaar behaald zijn.

Bilaterale uitwisselingen:

Aanvragen voor uitwisselingen vanaf augustus 2015 
worden verwacht tegen 30 april 2015. Alleen aanvra-
gen van Vlaamse wetenschappers die een buiten-
landse collega willen bezoeken, worden aanvaard. 
Indien de aanvraag goedgekeurd wordt door de 
KVAB, stuurt de KVAB de aanvraag zelf door naar de 
buitenlandse academie. Buitenlandse wetenschap-
pers die een Vlaamse universiteit of onderzoeksinstel-
ling willen bezoeken, moeten hun aanvraag indienen 
bij de academie in hun land. Voor meer informatie en 
het aanvraagformulier kunt u terecht op 
http://www.kvab.be/intsamenw.aspx of via 
sofie.vanthournout@kvab.be.

Contactfora:

Aanvragen voor contactfora moeten worden 
ingediend tegen 1 april 2015. Met de contactfora 
sponsort de Academie kwalitatief hoogstaande 
wetenschappelijke bijeenkomsten in de domeinen 
natuurwetenschappen, menswetenschappen, techni-
sche wetenschappen en kunsten in het Paleis der 
Academiën. Iedere wetenschapper verbonden aan 
een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs 
(universiteiten en hogescholen) of onderzoek 
(wetenschappelijke instellingen zoals o.a. IMEC, ITG, 
VIB, VITO, VLIZ,…) kan een aanvraag indienen. Bij 
goedkeuring kunnen de organisatoren, voor maximaal 
twee dagen, gratis beschikken over de benodigde 
infrastructuur van de Academie, met bijpassende 
logistieke en administratieve ondersteuning. Onder een 
aantal voorwaarden is ook een beperkte financiële 
steun mogelijk. De informatiegids en het inschrijvingsfor-
mulier zijn te vinden op www.kvab.be onder 'Contact-
fora'. Nadere informatie kan ook worden bekomen via 
forum@kvab.be of via nico.lambrecht@kvab.be.

Nieuwe leden:

Er kunnen externe nominaties worden gedaan om 
nieuwe leden van de KVAB te kiezen. In 2015 zijn er 
vacatures in de vier Klassen, Natuurwetenschappen, 
Menswetenschappen, Kunsten en Technische Weten-
schappen. De nominatie moet per brief met kopie per 
e-mail naar de vast secretaris Freddy Dumortier 
(freddy.dumortier@kvab.be) worden gestuurd ten 
laatste op 30 april 2015 en is slechts ontvankelijk indien 
zij de verdiensten van de kandidaat omstandig toelicht 
en een actuele samenvatting van het curriculum vitae 
van de genomineerde bevat. Indien de nominatie 
zonder gevolg blijft wordt de persoon die de nominatie 
deed hiervan op de hoogte gebracht door de vast 
secretaris.

Octaaf Callebautprijs:

Laureaat van de Callebautprijs 2014 is Wim 
Verbeke (UGent) voor zijn Studies over de 
houding van consumenten tegenover insecten 
en kweekvlees als alternatieven voor vlees. 
Bio-ingenieur (1993, UGent) en master in marke-
ting management (1994, Vlerick Management 
School) Verbeke onderzoekt agro-voedingsmarketing 
en consumentengedrag, met als thema's: de accepta-
tie van technologische vernieuwing in voedselproduc-
tie en determinanten van voedingskeuze, en bracht 
o.a. consumentengedrag, voedingskeuzes en markt-
segmenten in kaart voor vlees, vis, fruit en groenten, 
evenals voor insecten en kweekvlees en voor product-
concepten als functionele, biologische en duurzame 
voeding. Hij was laureaat van de KVAB in de Klasse 
Menswetenschappen 2010, won de Karel Van 
Noppenprijs 2011 en de KVAB Jaarprijs Wetenschaps-
communicatie 2013. Internationaal ontving hij de 
Schultz Award in Agricultural Economics 2012 en de 
Emerald Literati Network Awards 2009, 2012 en 2014. 

Henri Vanderlindenprijs: 

Robin Lombaert (KU Leuven) is laureaat van de Vander-
lindenprijs 2014 voor zijn doctoraatsthesis The Circum-
stellar Environment of Evolved Stars as Traced by 
Molecules and Dust. The Diagnostic Power of Herschel. 
Hierin onderzoekt hij geëvolueerde sterren van lage tot 
middelgrote massa. Sterren zoals de zon worden 
op het einde van hun leven een 'rode reus', 
waarbij ze veel kouder worden en gigantisch 
opzwellen. Rode reuzen verliezen het merendeel 
van hun massa onder de vorm van sterrenwin-
den met een relatief lage uitstroomsnelheid, die 
het interstellair medium verrijken met chemische 
elementen uit hun binnenste hete kern. Door 
deze sterrenwinden was er o.a. koolstof aanwe-
zig tijdens het vormingsproces van de aarde, 
een cruciaal element voor het ontstaan van 
leven. Hierbij maakt hij gebruik van waarnemin-
gen met de ruimtetelescoop Herschel, die 
revolutionaire resultaten opleverde.

Jan Gillisprijs:

Steffen Ducheyne promoveerde aan de UGent 
met een studie over de wetenschappelijke 
methodologie van 17de-eeuwse natuurfilosofen 
(o.m. Isaac Newton). Daarna onderzocht hij de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke 
methode tijdens de 18de en 19de eeuw. Hij was 
meermaals visiting scholar aan de University of 
Cambridge, waar hij in 2008-2009 uitvoerig de 
manuscripten van Isaac Newton bestudeerde 
en waar zijn monografie over Newtons weten-
schappelijke methodologie, The main Business of 
Natural Philosophy: Isaac Newton’s Natural-
Philosophical Methodology, Springer, 2012, tot 
stand kwam, waarvoor hij bekroond wordt met 
de Jan Gillisprijs 2014. Momenteel is hij als onder-
zoeksprofessor verbonden aan de VUB, Centrum 
voor Logica en Wetenschapsfilosofie.

Charles De Clercqprijs:

Nicolas De Maeyer (KU Leuven) wordt bekroond met 
de Mgr. De Clercqprijs 2014 voor de studie Inleiding, 
vertaling en analyse van Jansenius’ Oratio de interioris 
hominis reformatione, waarmee hij in 2013 magna cum 
laude het diploma van Master of Arts behaalde. Janse-

nius sprak deze rede uit in de abdij van 
Affligem in 1628. Het succes ervan was enorm, 
omdat de teneur verder reikte dan de 
politiek-religieuze omstandigheden waarin hij 
ontstond. In het eerste deel over de histori-
sche context gaat De Maeyer in op de 
persoon van Jansenius, op het netwerk dat 
toen bestond aan de Leuvense Universiteit en 
op de Affligemse context waarbinnen zijn 
rede ontstond. In het tweede deel analyseert 
hij de tekst. In het derde deel bespreekt hij de 
receptie ervan, waarbij de vele vertalingen 
een belangrijke rol spelen. In een Appendix 
geeft hij nog een synoptische hedendaags 
Nederlandse vertaling van de eerste druk van 
de Oratio uit 1628.

Marie-Christiane Maselisprijs:

Het team Verschueren-Colpin-Vancraeyveldt-Van 
Craeyevelt (KU Leuven) wordt bekroond met de 
Marie-Christiane Maselisprijs 2014 voor de behande-
lingsmethode Externaliserend gedrag bij kleuters in de 
klas: Samen spel(en) met de leerkracht maakt een 
verschil! Kleuters die externaliserend (druk, opstandig, 
agressief) gedrag vertonen, lopen meer risico op 
problemen in hun latere leven. Samen-Spel slaagt erin 
dit gedrag bij kleuters te verminderen. De laureaten zijn 
verbonden aan de onderzoeksgroep Schoolpsycholo-
gie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adoles-
cent van de KU Leuven. Hilde Colpin is hoogleraar en 
doctor in de pedagogie, Karine Verschueren is hoogle-
raar en doctor in de psychologie, Caroline Vancraey-
veldt is master in schoolpsychologie en doctor in de 
psychologie, Sanne Van Craeyevelt is master in de 
klinische psychologie.

René B. Lenaertsprijs:

Musicoloog en muzikant Arne Herman 
wordt voor zijn studie Van imitatie naar 
associatie: E.T.A. Hoffmann en de plaats 
van de muziek in de epistemologie (KU 
Leuven, 2013) bekroond met de Lenaerts-
prijs 2014. Arne Herman heeft een 
complexe en subtiele materie op heldere wijze gestalte 
gegeven aan de hand van de denkkaders van Baum-
garten (1714-1762), Kant (1724-1804) en Hoffmann 
(1776-1822). De laureaat studeert op het hoogste 
niveau klarinet (Lemmensinstituut) en wijsbegeerte (KU 
Leuven), is medewerker bij het Festival van Vlaanderen, 
deSingel en Bozar en volgt stage dramaturgie bij de 
Vlaamse Opera. Hij was laureaat van de VLAMO-
wedstrijd, van het Willemsfonds, van de Vrienden van 
het Conservatorium Mechelen, van de Nationale 
Klarinetwedstrijd Gent en was tweede laureaat van de 
Belfius Classics Muziekwedstrijd.

Prijs van de Vlaamse Wetenschappe-
lijke Stichting:

Laurens Cherchye is hoogleraar micro-
economie (KU Leuven) en behoort tot de 
wereldtop in de analyse van beslissingsmo-
dellen van het keuzegedrag van gezinshuis-
houdingen. Deze analyse wijkt af van het 
standaard “unitaire” model, dat het gezin 
beschouwt als één enkele beslissingsnemer, 
en laat niet-unitaire rijkere welvaartsanaly-
ses toe, die vertrekken vanuit de individuele 
gezinsleden in plaats van het gezin in zijn 
geheel. Zo kan men welvaartsvraagstukken 
met betrekking tot de impact van beleids-
hervormingen op bv. armoede of inkomens-
ongelijkheid bestuderen op het niveau van individuele 
gezinsleden in plaats van het geaggregeerde gezin. 
Eerder won Cherchye de 2006 Management Science 
Strategic Innovation Prize van de European Association 
of Operational Research Societies en de 2008 Prijs van 
de Vereniging voor Economie. In 2014 verwierf hij een 
Consolidator Grant van de European Research Coun-
cil.

De Onderscheidingen Wetenschapscommuni-
catie

Jaarlijks reikt de KVAB de onderscheidingen voor 
wetenschapscommunicatie uit. Sinds 2014 gebeurt dit 
in samenwerking met de Jonge Academie. Met deze 
onderscheidingen wensen de KVAB en de Jonge 
Academie meer onderzoekers aan te zetten tot weten-
schapscommunicatie, onderzoekers die al aan weten-
schapscommunicatie doen te motiveren en te honore-
ren en de kwaliteit van de wetenschapscommunicatie 
door onderzoekers te verbeteren. Er worden twee 
types uitgereikt, enerzijds een loopbaanprijs voor een 
onderzoeker die gedurende zijn of haar hele loopbaan 
sterke inspanningen voor wetenschapscommunicatie 
deed en anderzijds jaarprijzen voor maximum 20 onder-

Herman Van Goethem

OPROEPEN

Frans van Cauwelaertprijs: 

Koen Abts en Orhan Agirdag
De Frans van Cauwelaertprijs werd in 2014 opengesteld 
in de humane wetenschappen in het domein van de 
psychologische, pedagogische, sociale, rechtskun-
dige, economische en politieke wetenschappen. De 
prijs werd uitgereikt aan twee sociologen, Koen Abts 
(KU Leuven en Université de Liège) en Orhan Agirdag 
(KU Leuven, UGent en Universiteit van Amsterdam).
Het wetenschappelijke werk van beide onderzoekers 
werd door de jury van de Van Cauwelaertprijs als 
uitzonderlijk beschouwd en tevens van zeer grote 
maatschappelijke waarde. Het onderzoek van Abts 
heeft als onderwerp de relatie tussen maatschappelijk 
onbehagen en populistische denkbeelden, dit zowel 
op theoretische basis als toegepast, dit laatste meer 
bepaald op de casus Antwerpen. Agirdag, geboren in 
een Limburgs mijnwerkersgezin van Turkse origine, 
verrichtte onderzoek naar de gevolgen van schoolse-
gregatie in Vlaanderen. Beide onderzoekers werken 
interdisciplinair, hanteren kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoeksmethoden en hebben zowel oog voor de 
concrete gegevens als voor de brede maatschappe-
lijke tendensen. Precies omwille van de maatschappe-
lijke draagwijdte van hun onderzoek werden beide 
laureaten op de dag van de plechtige uitreiking, 3 
december 2014, door H.M. koningin Mathilde ten 
paleize ontvangen. Tijdens deze audiëntie is duidelijk 
gebleken dat de koningin zeer goed op de hoogte was 
van de realiteit inzake schoolsegregatie en etnopopu-
lisme heden ten dage in ons land. Nadien werden 
beide onderzoekers vergast op een laudatio door 
voorzitter Marcel Storme, die voor de laatste keer de 
academische zitting van het Van Cauwelaertfonds 
leidde. Nadat de twee laureaten hun onderzoek voor 
het talrijke publiek hadden uiteengezet in een korte 
lezing, droeg voorzitter Storme na 15 jaar voorzitter-
schap dit laatste over aan Herman van Rompuy, die 
daarmee de vijfde voorzitter wordt van het Frans van 
Cauwelaertfonds, na respectievelijk Fernand Collin, 
Gaston Eyskens, Leo Tindemans en Marcel Storme zelf.
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zoekers die zich gedurende het voorbije jaar intensief 
hebben ingezet voor een concreet project rond weten-
schapscommunicatie. De laureaten van de onderschei-
dingen wetenschapscommunicatie 2014 werden gehul-
digd op 12 november 2014.

Loopbaanprijs voor wetenschapscommunicatie 
2014: Herman Van Goethem.

Professor Herman Van Goethem wordt geprezen voor de 
totaliteit van zijn inspanningen om duiding te geven bij 
de recente Vlaamse geschiedenis vanuit een brede en 
sociale visie. Hij steunt hierbij uitvoerig op een solide 
wetenschappelijke basis, en spant zich onvermoeibaar 
in om zijn wetenschappelijke kennis over dit thema (dat 
ook in de huidige context bijzonder actueel blijft) te 
vertalen naar de hele maatschappij. In het bijzonder 
wordt gewaardeerd dat hij met het museum Kazerne 
Dossin aanhoudend aanwezig blijft in de media, 
waardoor hij met het thema van genocide en haat 
tegen bepaalde maatschappelijke groepen en 
ethnieën een grote invloed uitoefent op het onderwijs, in 
het bijzonder van adolescenten, en daardoor in grote 
mate bijdraagt tot de humane vorming van het gewe-
ten van de volgende generatie.

Jaarprijzen voor wetenschapscommunicatie 2014:

De eerste jaarprijs voor wetenschapscommunicatie gaat 
naar Magda Vincx, voor de synergie die zij, samen met 
het consortium marine@ugent, creëert in haar project 
‘Marine Art’ tussen kunst en wetenschap, en voor het 
project ‘Duurzame Vis’, dat zijn aandacht richt op de zee 
en haar bedreigingen en toont hoe jongeren duurzame 
keuzes kunnen maken.

Ann Dooms wordt onderscheiden met de tweede 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de opge-
merkte en diverse manieren waarop zij haar onderzoek, 
waarin wiskunde met kunst vermengd wordt, op een 
heldere manier kan vertalen naar een heel breed 
publiek, en zo de interesse voor de wiskunde kan 
aanwakkeren.

Prof. Frederik Anseel, Karen De Visch, Wouter Duyck en 
Stijn Vanheule worden onderscheiden met de derde 
jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de volgehou-

den inspanning om de mooi gemaakte, inhoudelijk 
sterke en opgemerkte blog mensenkennis.be op te 
zetten rond de verschillende aspecten van de psycholo-
gie.

Overige jaarprijzen:

Eliane Deschrijver wordt onderscheiden voor de organi-
satie van het wetenschapspopulariserende congres 
TEDxGhent. Vanuit haar positie als doctoranda was zij 
hoofd van het vrijwilligersteam dat het programma heeft 
samengesteld.

Wim François en Violet Soen worden onderscheiden 
voor hun initiatieven om de erfenis van de 16de-eeuwse 
Reformaties aan een breder publiek kenbaar te maken, 
zoals hun tentoonstelling en digitaliseringsproject rond 
Luther, en het concert en de tentoonstelling rond het 
Concilie van Trente.

Anneleen Kenis wordt onderscheiden voor haar boek De 
mythe van de groene economie, waarin zij de resultaten 
van haar doctoraatsonderzoek vertaalt naar het brede 
publiek, om zo in te spelen op het maatschappelijk 
debat.

Didier Pollefeyt wordt onderscheiden voor de Thomas-
nieuwsbrief rond godsdienst, die dankzij zijn uitzonderlijk 
goede uitvoering een publiek bereikt dat veel breder is 
dan de didactische gemeenschap rond religie.

Jo Tollebeek en Jean-Christophe Verstraete worden 
onderscheiden voor het tijdschrift Karakter en het boek 
Onweerstaanbaar veranderlijk, waarin de universaliteit 
van de wetenschap mooi weergegeven wordt over alle 
grenzen van disciplines heen.

Vincent Van Eylen, voor het enthousiasme waarmee hij 
als jonge doctorandus een opgemerkte blog onder-
houdt over sterrenkunde.

Maité Van Rampelbergh wordt onderscheiden voor de 
wijze waarop zij reeds als jonge doctoranda een grote 
inspanning levert om - in samenwerking met de vzw 
Bekina - workshops te organiseren om intensief rond de 
wetenschap van het klimaat te werken met hoogbe-
gaafde jongeren.

De vakgroepen Wiskunde van de VUB, met o.m. Philippe 
Cara, Ingrid Daubechies, Inneke Van Gelder en Sabien 
De Mont, worden onderscheiden voor het project 
“Wiskunnend Wiske”, waarbij op een vernieuwende 
wiskundig-didactische manier het enthousiasme voor 
wiskunde bij jongeren aangewakkerd wordt, met de 
klemtoon op samenwerking en groepswerk.

Rudi Penne en Paul Levrie worden onderscheiden voor 
hun boek De pracht van priemgetallen, waarin zij de 
schoonheid van wiskunde helder weergeven zonder 
verlies aan diepgang.

Prijzen van de KVAB:

De Academie reikt jaarlijks een groot aantal prijzen uit. 
De uiterlijke indieningsdatum van al deze prijzen is 30 
april 2015. Reglementen, inschrijvingsformulieren en 
indieningsmodaliteiten zijn te vinden op www.kvab.be.

Laureaat van de Academie (€ 10.000): Met de prijs 
Laureaat van de Academie wil de Academie jonge, 
beloftevolle onderzoekers en kunstenaars aan het 
begin van hun loopbaan ondersteunen. Kandidaturen 
uit alle disciplines van wetenschappen en kunsten 
komen in aanmerking. Jaarlijks worden vier laureaten 
bekroond, in de klassen Natuurwetenschappen, Mens-
wetenschappen, Kunsten en Technische Wetenschap-
pen.

Frans Van Cauwelaertprijs (€ 7500): Wordt in 2015 
toegekend in de biomedische wetenschappen.

Mgr. Charles De Clercqprijs (€ 1250): Prijs voor een 
belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de 
religieuze geschiedenis van Vlaanderen.

Erik Duvergerprijs (€ 5000): Prijs voor een belangrijk 
oorspronkelijk kunsthistorisch of historisch werk over de 
Nederlanden tot het jaar 1900, dat in grote mate steunt 
op archivalische bronnen.

Henri Schoutedenprijs (€ 1250): Prijs voor een belangrijk 
oorspronkelijk werk op het gebied van de zoölogie.

Paul Van Oyeprijs (€ 750): Prijs om oorspronkelijk 
onuitgegeven werk te bekronen over: hydrobiologie in 
de breedste zin van het woord; systematiek der protis-
ten of der invertebraten; biogeografie; algemene 
biologie. 

Pro Civitateprijs (€ 1000): Prijs ter bekroning van onuitge-
geven doctoraatsverhandelingen die een originele en 
belangrijke bijdrage vormen tot de geschiedenis van 
de steden en gemeenten van België, met uitzondering 
van bronnenuitgaven. Alleen studies die nog niet 
bekroond werden komen in aanmerking. Het docto-
raat moet tijdens de voorbije vijf jaar behaald zijn.

Bilaterale uitwisselingen:

Aanvragen voor uitwisselingen vanaf augustus 2015 
worden verwacht tegen 30 april 2015. Alleen aanvra-
gen van Vlaamse wetenschappers die een buiten-
landse collega willen bezoeken, worden aanvaard. 
Indien de aanvraag goedgekeurd wordt door de 
KVAB, stuurt de KVAB de aanvraag zelf door naar de 
buitenlandse academie. Buitenlandse wetenschap-
pers die een Vlaamse universiteit of onderzoeksinstel-
ling willen bezoeken, moeten hun aanvraag indienen 
bij de academie in hun land. Voor meer informatie en 
het aanvraagformulier kunt u terecht op 
http://www.kvab.be/intsamenw.aspx of via 
sofie.vanthournout@kvab.be.

Contactfora:

Aanvragen voor contactfora moeten worden 
ingediend tegen 1 april 2015. Met de contactfora 
sponsort de Academie kwalitatief hoogstaande 
wetenschappelijke bijeenkomsten in de domeinen 
natuurwetenschappen, menswetenschappen, techni-
sche wetenschappen en kunsten in het Paleis der 
Academiën. Iedere wetenschapper verbonden aan 
een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs 
(universiteiten en hogescholen) of onderzoek 
(wetenschappelijke instellingen zoals o.a. IMEC, ITG, 
VIB, VITO, VLIZ,…) kan een aanvraag indienen. Bij 
goedkeuring kunnen de organisatoren, voor maximaal 
twee dagen, gratis beschikken over de benodigde 
infrastructuur van de Academie, met bijpassende 
logistieke en administratieve ondersteuning. Onder een 
aantal voorwaarden is ook een beperkte financiële 
steun mogelijk. De informatiegids en het inschrijvingsfor-
mulier zijn te vinden op www.kvab.be onder 'Contact-
fora'. Nadere informatie kan ook worden bekomen via 
forum@kvab.be of via nico.lambrecht@kvab.be.

Nieuwe leden:

Er kunnen externe nominaties worden gedaan om 
nieuwe leden van de KVAB te kiezen. In 2015 zijn er 
vacatures in de vier Klassen, Natuurwetenschappen, 
Menswetenschappen, Kunsten en Technische Weten-
schappen. De nominatie moet per brief met kopie per 
e-mail naar de vast secretaris Freddy Dumortier 
(freddy.dumortier@kvab.be) worden gestuurd ten 
laatste op 30 april 2015 en is slechts ontvankelijk indien 
zij de verdiensten van de kandidaat omstandig toelicht 
en een actuele samenvatting van het curriculum vitae 
van de genomineerde bevat. Indien de nominatie 
zonder gevolg blijft wordt de persoon die de nominatie 
deed hiervan op de hoogte gebracht door de vast 
secretaris.

Octaaf Callebautprijs:

Laureaat van de Callebautprijs 2014 is Wim 
Verbeke (UGent) voor zijn Studies over de 
houding van consumenten tegenover insecten 
en kweekvlees als alternatieven voor vlees. 
Bio-ingenieur (1993, UGent) en master in marke-
ting management (1994, Vlerick Management 
School) Verbeke onderzoekt agro-voedingsmarketing 
en consumentengedrag, met als thema's: de accepta-
tie van technologische vernieuwing in voedselproduc-
tie en determinanten van voedingskeuze, en bracht 
o.a. consumentengedrag, voedingskeuzes en markt-
segmenten in kaart voor vlees, vis, fruit en groenten, 
evenals voor insecten en kweekvlees en voor product-
concepten als functionele, biologische en duurzame 
voeding. Hij was laureaat van de KVAB in de Klasse 
Menswetenschappen 2010, won de Karel Van 
Noppenprijs 2011 en de KVAB Jaarprijs Wetenschaps-
communicatie 2013. Internationaal ontving hij de 
Schultz Award in Agricultural Economics 2012 en de 
Emerald Literati Network Awards 2009, 2012 en 2014. 

Henri Vanderlindenprijs: 

Robin Lombaert (KU Leuven) is laureaat van de Vander-
lindenprijs 2014 voor zijn doctoraatsthesis The Circum-
stellar Environment of Evolved Stars as Traced by 
Molecules and Dust. The Diagnostic Power of Herschel. 
Hierin onderzoekt hij geëvolueerde sterren van lage tot 
middelgrote massa. Sterren zoals de zon worden 
op het einde van hun leven een 'rode reus', 
waarbij ze veel kouder worden en gigantisch 
opzwellen. Rode reuzen verliezen het merendeel 
van hun massa onder de vorm van sterrenwin-
den met een relatief lage uitstroomsnelheid, die 
het interstellair medium verrijken met chemische 
elementen uit hun binnenste hete kern. Door 
deze sterrenwinden was er o.a. koolstof aanwe-
zig tijdens het vormingsproces van de aarde, 
een cruciaal element voor het ontstaan van 
leven. Hierbij maakt hij gebruik van waarnemin-
gen met de ruimtetelescoop Herschel, die 
revolutionaire resultaten opleverde.

Jan Gillisprijs:

Steffen Ducheyne promoveerde aan de UGent 
met een studie over de wetenschappelijke 
methodologie van 17de-eeuwse natuurfilosofen 
(o.m. Isaac Newton). Daarna onderzocht hij de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke 
methode tijdens de 18de en 19de eeuw. Hij was 
meermaals visiting scholar aan de University of 
Cambridge, waar hij in 2008-2009 uitvoerig de 
manuscripten van Isaac Newton bestudeerde 
en waar zijn monografie over Newtons weten-
schappelijke methodologie, The main Business of 
Natural Philosophy: Isaac Newton’s Natural-
Philosophical Methodology, Springer, 2012, tot 
stand kwam, waarvoor hij bekroond wordt met 
de Jan Gillisprijs 2014. Momenteel is hij als onder-
zoeksprofessor verbonden aan de VUB, Centrum 
voor Logica en Wetenschapsfilosofie.

Charles De Clercqprijs:

Nicolas De Maeyer (KU Leuven) wordt bekroond met 
de Mgr. De Clercqprijs 2014 voor de studie Inleiding, 
vertaling en analyse van Jansenius’ Oratio de interioris 
hominis reformatione, waarmee hij in 2013 magna cum 
laude het diploma van Master of Arts behaalde. Janse-

nius sprak deze rede uit in de abdij van 
Affligem in 1628. Het succes ervan was enorm, 
omdat de teneur verder reikte dan de 
politiek-religieuze omstandigheden waarin hij 
ontstond. In het eerste deel over de histori-
sche context gaat De Maeyer in op de 
persoon van Jansenius, op het netwerk dat 
toen bestond aan de Leuvense Universiteit en 
op de Affligemse context waarbinnen zijn 
rede ontstond. In het tweede deel analyseert 
hij de tekst. In het derde deel bespreekt hij de 
receptie ervan, waarbij de vele vertalingen 
een belangrijke rol spelen. In een Appendix 
geeft hij nog een synoptische hedendaags 
Nederlandse vertaling van de eerste druk van 
de Oratio uit 1628.

Marie-Christiane Maselisprijs:

Het team Verschueren-Colpin-Vancraeyveldt-Van 
Craeyevelt (KU Leuven) wordt bekroond met de 
Marie-Christiane Maselisprijs 2014 voor de behande-
lingsmethode Externaliserend gedrag bij kleuters in de 
klas: Samen spel(en) met de leerkracht maakt een 
verschil! Kleuters die externaliserend (druk, opstandig, 
agressief) gedrag vertonen, lopen meer risico op 
problemen in hun latere leven. Samen-Spel slaagt erin 
dit gedrag bij kleuters te verminderen. De laureaten zijn 
verbonden aan de onderzoeksgroep Schoolpsycholo-
gie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adoles-
cent van de KU Leuven. Hilde Colpin is hoogleraar en 
doctor in de pedagogie, Karine Verschueren is hoogle-
raar en doctor in de psychologie, Caroline Vancraey-
veldt is master in schoolpsychologie en doctor in de 
psychologie, Sanne Van Craeyevelt is master in de 
klinische psychologie.

René B. Lenaertsprijs:

Musicoloog en muzikant Arne Herman 
wordt voor zijn studie Van imitatie naar 
associatie: E.T.A. Hoffmann en de plaats 
van de muziek in de epistemologie (KU 
Leuven, 2013) bekroond met de Lenaerts-
prijs 2014. Arne Herman heeft een 
complexe en subtiele materie op heldere wijze gestalte 
gegeven aan de hand van de denkkaders van Baum-
garten (1714-1762), Kant (1724-1804) en Hoffmann 
(1776-1822). De laureaat studeert op het hoogste 
niveau klarinet (Lemmensinstituut) en wijsbegeerte (KU 
Leuven), is medewerker bij het Festival van Vlaanderen, 
deSingel en Bozar en volgt stage dramaturgie bij de 
Vlaamse Opera. Hij was laureaat van de VLAMO-
wedstrijd, van het Willemsfonds, van de Vrienden van 
het Conservatorium Mechelen, van de Nationale 
Klarinetwedstrijd Gent en was tweede laureaat van de 
Belfius Classics Muziekwedstrijd.

Prijs van de Vlaamse Wetenschappe-
lijke Stichting:

Laurens Cherchye is hoogleraar micro-
economie (KU Leuven) en behoort tot de 
wereldtop in de analyse van beslissingsmo-
dellen van het keuzegedrag van gezinshuis-
houdingen. Deze analyse wijkt af van het 
standaard “unitaire” model, dat het gezin 
beschouwt als één enkele beslissingsnemer, 
en laat niet-unitaire rijkere welvaartsanaly-
ses toe, die vertrekken vanuit de individuele 
gezinsleden in plaats van het gezin in zijn 
geheel. Zo kan men welvaartsvraagstukken 
met betrekking tot de impact van beleids-
hervormingen op bv. armoede of inkomens-
ongelijkheid bestuderen op het niveau van individuele 
gezinsleden in plaats van het geaggregeerde gezin. 
Eerder won Cherchye de 2006 Management Science 
Strategic Innovation Prize van de European Association 
of Operational Research Societies en de 2008 Prijs van 
de Vereniging voor Economie. In 2014 verwierf hij een 
Consolidator Grant van de European Research Coun-
cil.

De Onderscheidingen Wetenschapscommuni-
catie

Jaarlijks reikt de KVAB de onderscheidingen voor 
wetenschapscommunicatie uit. Sinds 2014 gebeurt dit 
in samenwerking met de Jonge Academie. Met deze 
onderscheidingen wensen de KVAB en de Jonge 
Academie meer onderzoekers aan te zetten tot weten-
schapscommunicatie, onderzoekers die al aan weten-
schapscommunicatie doen te motiveren en te honore-
ren en de kwaliteit van de wetenschapscommunicatie 
door onderzoekers te verbeteren. Er worden twee 
types uitgereikt, enerzijds een loopbaanprijs voor een 
onderzoeker die gedurende zijn of haar hele loopbaan 
sterke inspanningen voor wetenschapscommunicatie 
deed en anderzijds jaarprijzen voor maximum 20 onder-

Herman Van Goethem

OPROEPEN
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Op 19 november 2014 organiseerde de KVAB het druk 
bijgewoond symposium “21st Century Learning in Higher 
Education: The Campus Blended Online? The Flanders 
Case”, het voorlopig sluitstuk van het denkersprogramma 
“Blended Learning”. Dit denkersprogramma was het vervolg 
op het rapport over blended learning in het Vlaamse hoger 
onderwijs (standpunt 19) dat de KVAB uitbracht in juni 2013. 
Het rapport eindigt met de conclusie: “… er is nood aan een 
systemische visie over de optimale valorisatie van de ICT en 
het internet voor het nieuwe hoger onderwijs van de 21ste 
eeuw”. Deze conclusie was meteen de opdracht voor twee 
buitenlandse “Thinkers in Residence” die werden uitgeno-
digd om de situatie in het Vlaamse Hoger Onderwijs te 
verkennen, deze te confronteren met hun eigen ervaring en 
inzichten, en op die basis doordachte aanbevelingen te 
formuleren. Beide denkers zijn experten op het gebied van 

het gebruik van ICT in het onder-
wijs. 

Diana Laurillard (University 
College London, London Know-
ledge Lab) is Professor of 
Learning with Digital Technolo-
gies. Ze heeft een jarenlange 
ervaring in onderzoek naar en 
implementatie van nieuwe 
ICT-gebaseerde methoden in het 
onderwijs. Zij heeft systematische 
methoden (learning design) 
ontwikkeld voor het ontwerp van 
concrete scenario’s van 
blended learning.

Pierre Dillenbourg (Ecole 
Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, School of Computer & 
Communication Sciences) heeft 
als Full Professor een grote exper-
tise opgebouwd in Computer-
supported collaborative learning 
& work, Learning technologies, 
Human-computer interaction. Hij 
coördineert het omvangrijke 

MOOCs-programma aan de EPFL. 

Een jaar lang hebben de twee denkers intensief samenge-
werkt met een representatieve lokale expertengroep. Ze 
namen ook deel aan seminaries en werksessies in de vijf 
Vlaamse universiteiten. Op het symposium van 19 november 
stelden ze de resultaten van hun studie voor en toetsten 
deze met de visies van representatieve organisaties (NVAO, 
VLIR, VLOR, VVS) en de ervaringen van aanbieders en 
gebruikers van online cursussen.
De denkers werkten hun visie en aanbevelingen uit in twee 
afzonderlijke “position papers” die samen met de conclusies 
van de lokale expertengroep binnenkort worden gepubli-
ceerd. Meer informatie over het symposium, de presentaties 
en/of de papers kan u vinden op 
http://www.kvab.be/denkersprogramma/projecten-
blended-learning.aspx

In het huidige Belgisch wetenschapsmilieu vormen vrouwen 
nog altijd een minderheid. Bekende ‘wetenschapsters’ zijn 
er wel, maar ze zijn op één hand te tellen. Eeuwenlang liet 
de wetenschap namelijk helemaal geen vrouwen toe. 
Dames werden daartoe ongeschikt geacht. Toch waren er 
al vrouwelijke bollebozen die bressen sloegen in die all male 
wereld. Zij worden in het project ‘Dames doen niet aan 
wetenschap?!’ van Bestor in de schijnwerpers gezet. 

Selfmade wetenschapster
Bijna de hele 19de eeuw lang bleven de deuren van de 
Belgische universiteiten voor vrouwen gesloten. Het diploma 
hoger onderwijs en de daaraan verbonden wetenschappe-
lijke beroepen waren exclusief het domein van mannen. 
Lager onderwijs was lange tijd de hoogste officiële graad 
die vrouwen konden behalen. Middelbare meisjesscholen 
kwamen er pas in 1864. Maar zelfs dan bleef schoolgaan 
voor meisjes het voorrecht van de dochters van de betere 
klasse. Toch waagden er zich toen al dames aan weten-
schap. Voor hen kwam het erop aan creatief en onderne-
mend te zijn. De aspirant-botaniste Marie-Anne Libert leerde 
op eigen houtje Latijn en ontcijferde zo Dodoens' kruiden-
boek. Elise Destrée runde overdag een handelshuis en 
doorworstelde ’s nachts natuurkundige werken. Mariette 
Hannon dook in de bibliotheek van haar vader, die hoogle-
raar dierkunde en vergelijkende anatomie was.

Cupido en de wetenschap
Het beste wat deze self made wetenschapsters konden 
doen was een wetenschapper aan de haak slaan. Een 
comfortabel bestaan, weliswaar in de schaduw van hun 
echtgenoot, was dan verzekerd. Elise Destrée kampte, zo 
gaat de love story, met botanische determinatieproblemen, 
toen ze aan Jean-Edouard Bommer werd voorgesteld, een 
varenspecialist die werkte in de Botanische Tuin van Brussel. 
Hij werd haar gids en wat later ook haar wederhelft. Via 
Bommer kreeg Elise toegang tot de bibliotheek en herbari-
umcollecties van de Plantentuin. Ze ontmoette er plantkun-
digen met wie ze ging samenwerken. Het tijdschrift van de 
Plantentuin bood haar ook een forum om haar onderzoeks-
resultaten te presenteren. Mariette Hannon huwde met 
hoogleraar natuurkunde Ernest Rousseau. Hun huis in Elsene 
werd een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en geleer-
den. Voor Mariette was het een omgeving waar zij haar 
wetenschappelijke ambities kon ontplooien. Ze 
publiceerde, organiseerde tentoonstellingen en leidde 
excursies in het nabije Zoniënbos. 

Levenslange vrijgezellinnen als Marie-Anne Libert moesten 
harder knokken. Libert leefde in het slaperige Malmédy. 
Zonder wetenschapper-partner had ze geen toegang tot 

de academische wereld. Voor haar plantkundig onderzoek 
beschikte ze slechts over twee monografieën. Die benutte 
ze echter op zo’n doeltreffende manier, dat ze een heuse 
reputatie opbouwde. De Franse botanicus De Candolle 
verbaasde zich hierover: ‘Zonder andere hulpmiddelen dan 
de Enciclopédie en de Flore Françoise is Melle Libert erin 
geslaagd om bijna al haar planten, zelfs de mossen, heel 
precies te determineren!’ Libert had als single ook voorde-
len: zij kon zich helemaal aan haar ambities overleveren en 
haar omgeving vond dat nog nobel ook. Libert haalde haar 
waarde als wetenschapper net uit het feit dat ze aan het 
huwelijksleven verzaakte. Hannon en Destrée daarentegen 
moesten vóór alles echtgenotes en moeders zijn.

Een bres in het mannenbastion
Het jaar 1880 was een mijlpaal. Na meerdere mislukte pogin-
gen slaagde Emma Leclercq er in om haar inschrijving aan 
de wetenschapsfaculteit van de universiteit van Brussel te 
doen aanvaarden. Hiermee opende zich een solide kans 
voor vrouwen om een carrière in de wetenschappen aan te 
vatten. Leclercq promoveerde in 1885 tot doctor in de 
natuurwetenschappen. Ze kon meteen als onderzoekster 
aan de slag in het Collège de France in Parijs. In de loop van 
de 20ste eeuw werd het nastreven van een wetenschaps-
carrière steeds makkelijker, hoewel nog vele obstakels uit de 
weg dienden én dienen te worden geruimd. Het is in ieder 
geval duidelijk: aan de zij-kant van de Belgische weten-
schapsgeschiedenis bruist het van boeiende verhalen over 
vrouwen met passie voor onderzoek. Op de online 
databank Bestor vindt u alvast enkele van deze pioniers. 

Quid Bestor?
Bestor staat voor Belgian Science and Technology Online 
Resources, een tweetalige online databank over de 
Belgische wetenschappen. U vindt er wetenswaardigheden 
over Belgische wetenschappers, wetenschappelijke 
instellingen, prijzen, tijdschriften en genootschappen. Bestor 
wordt gecoördineerd door het Nationaal Comité voor 
Logica, Geschiedenis en Filosofie der wetenschappen 
onder de vleugels van RASAB (The Royal Academies for 
Science and the Arts of Belgium). Met het Nationaal 
Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen 
bestaat een hecht samenwerkingsverband. Bestor wordt 
financieel ondersteund door het Federaal Wetenschapsbe-
leid.

Lyvia Diser is wetenschapshistorica. Sinds 2012 is zij vaste 
medewerkster van Bestor aan Nederlandstalige zijde. Zij is 
ook verbonden als research fellow aan de onderzoekseen-
heid Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 van de KU Leuven. 

 

Bestor: het inventarisatieproject “Dames doen niet aan wetenschap?!”           
                      Lyvia Diser

Resultaten van het denkersprogramma:
                                               Jan Van Campenhout

Libert, geportretteerd als wetenschap-
per. Bron: Belgique horticole, 18 (1868), 
voorblad.

Hannon als gastvrouw met familievriend 
James Ensor in de tuin van het gezin.

Elise Bommer op latere leeftijd. Bron: 
Bulletin de la Société royale de Botani-
que de Belgique, 47 (1910), 150.

Hoewel de visies van de twee denkers niet op elk punt 
overeenkwamen is er grote overeenstemming over een 
aantal belangrijke punten (du choc des idées jaillit la 
lumière). Volgende vaststellingen en aanbevelingen 
kunnen worden geformuleerd:
 
   De thans gebruikte vormen van onderwijs en kennisverwer-
ving in het hoger onderwijs maken onvoldoende gebruik 
van de ontwikkelingen die zich de laatste decennia op het 
gebied van ICT en de toegang tot informatie via het 
Internet hebben voorgedaan.
   Het gebruik van deze mogelijkheden in het hoger onder-
wijs ijlt na op de vertrouwdheid van de hedendaagse 
student met de moderne media. Deze kloof zal verder 
toenemen. Er is een toenemende vervreemding van de 
lerende t.a.v. de thans gebruikte leermethoden. Daarom zal 
de efficiëntie van de wijze waarop in de toekomst hoger 
onderwijs zal worden verstrekt afnemen.
   Om hierin vooruitgang te boeken moeten de stakeholders 
op alle niveaus betrokken worden en op een gecoördi-
neerde manier het onderwijsaanbod herbekijken vanuit het 
perspectief van een beter gebruik van de technologie. 
Daarom moet op de diverse niveaus door alle betrokkenen 
gewerkt worden aan wat Laurillard de drivers en de 
enablers noemt:
            leadership support: de inspanning die nodig is om de 
vereiste technologische sprong te maken is groot en moet 
als strategisch belangrijk erkend worden, zowel door de 
gemeenschap als door de instellingen, en mag niet beperkt 
blijven tot de voluntaristische inspanningen van enkele 
goed menende vrijwilligers;
            financiering: het doorgedreven gebruik van ICT in het 
onderwijs vraagt belangrijke middelen, vooral in beschik-
bare tijd en expertise van de betrokkenen maar ook in 
bijkomende materiële voorzieningen;
           motivering van onderwijsverstrekkers door de erken-
ning van hun inspanningen als wezenlijk onderdeel in de 
ontwikkeling van hun persoonlijk curriculum;
            een ondersteunende omgeving (beschikbare kennis, 
inhoudelijke en technische ondersteuning, tijd) waarin de 
onderwijsmethoden en het leermateriaal kunnen evolueren 
naar een meer blended karakter;
           een doorgedreven professionalisering van de onder-
wijsverstrekkers, gericht op een beter gebruik van ICT op 
didactisch en pedagogisch gebied;
            zich beraden over de beste vorm van onderwijs, over 
de beste blend. Deze hangt af van het doelpubliek: een 
on-campus diplomatraject, avondonderwijs, postacade-
misch onderwijs, voorbereidend onderwijs gericht op de 
instroom... hebben verschillende noden en dienen verschil-
lende doelen. De specifieke rol(len) die bijvoorbeeld 
MOOCs daarin kunnen vervullen en de wijze waarop ze al 
dan niet gecombineerd worden met  bijkomend contact-
onderwijs tot een vorm van blended learning zijn zeer 
uiteenlopend.
 Het is belangrijk de inspanningen te coördineren en 
fragmentatie te vermijden. Maar men moet ervoor zorgen 
dat de noodzakelijke besluitvorming snel tot stand komt en 
niet verzeilt in een jarenlange discussie. Dillenbourg zegt 
onomwonden: there is no time to lose, en deze uitspraak is 
niet beperkt tot de realisatie van MOOCs alleen. Over de 
kern bestaat dus weinig discussie: op korte termijn zijn acties 
absoluut nodig. De aanbevelingen van beide denkers zijn 
een denkraam.

Denkersprogramma 2014: Blended learning 
en MOOCs: een denkoefening in Vlaanderen
                   Georges Van der Perre
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toen ze aan Jean-Edouard Bommer werd voorgesteld, een 
varenspecialist die werkte in de Botanische Tuin van Brussel. 
Hij werd haar gids en wat later ook haar wederhelft. Via 
Bommer kreeg Elise toegang tot de bibliotheek en herbari-
umcollecties van de Plantentuin. Ze ontmoette er plantkun-
digen met wie ze ging samenwerken. Het tijdschrift van de 
Plantentuin bood haar ook een forum om haar onderzoeks-
resultaten te presenteren. Mariette Hannon huwde met 
hoogleraar natuurkunde Ernest Rousseau. Hun huis in Elsene 
werd een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en geleer-
den. Voor Mariette was het een omgeving waar zij haar 
wetenschappelijke ambities kon ontplooien. Ze 
publiceerde, organiseerde tentoonstellingen en leidde 
excursies in het nabije Zoniënbos. 

Levenslange vrijgezellinnen als Marie-Anne Libert moesten 
harder knokken. Libert leefde in het slaperige Malmédy. 
Zonder wetenschapper-partner had ze geen toegang tot 

de academische wereld. Voor haar plantkundig onderzoek 
beschikte ze slechts over twee monografieën. Die benutte 
ze echter op zo’n doeltreffende manier, dat ze een heuse 
reputatie opbouwde. De Franse botanicus De Candolle 
verbaasde zich hierover: ‘Zonder andere hulpmiddelen dan 
de Enciclopédie en de Flore Françoise is Melle Libert erin 
geslaagd om bijna al haar planten, zelfs de mossen, heel 
precies te determineren!’ Libert had als single ook voorde-
len: zij kon zich helemaal aan haar ambities overleveren en 
haar omgeving vond dat nog nobel ook. Libert haalde haar 
waarde als wetenschapper net uit het feit dat ze aan het 
huwelijksleven verzaakte. Hannon en Destrée daarentegen 
moesten vóór alles echtgenotes en moeders zijn.

Een bres in het mannenbastion
Het jaar 1880 was een mijlpaal. Na meerdere mislukte pogin-
gen slaagde Emma Leclercq er in om haar inschrijving aan 
de wetenschapsfaculteit van de universiteit van Brussel te 
doen aanvaarden. Hiermee opende zich een solide kans 
voor vrouwen om een carrière in de wetenschappen aan te 
vatten. Leclercq promoveerde in 1885 tot doctor in de 
natuurwetenschappen. Ze kon meteen als onderzoekster 
aan de slag in het Collège de France in Parijs. In de loop van 
de 20ste eeuw werd het nastreven van een wetenschaps-
carrière steeds makkelijker, hoewel nog vele obstakels uit de 
weg dienden én dienen te worden geruimd. Het is in ieder 
geval duidelijk: aan de zij-kant van de Belgische weten-
schapsgeschiedenis bruist het van boeiende verhalen over 
vrouwen met passie voor onderzoek. Op de online 
databank Bestor vindt u alvast enkele van deze pioniers. 

Quid Bestor?
Bestor staat voor Belgian Science and Technology Online 
Resources, een tweetalige online databank over de 
Belgische wetenschappen. U vindt er wetenswaardigheden 
over Belgische wetenschappers, wetenschappelijke 
instellingen, prijzen, tijdschriften en genootschappen. Bestor 
wordt gecoördineerd door het Nationaal Comité voor 
Logica, Geschiedenis en Filosofie der wetenschappen 
onder de vleugels van RASAB (The Royal Academies for 
Science and the Arts of Belgium). Met het Nationaal 
Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen 
bestaat een hecht samenwerkingsverband. Bestor wordt 
financieel ondersteund door het Federaal Wetenschapsbe-
leid.

Lyvia Diser is wetenschapshistorica. Sinds 2012 is zij vaste 
medewerkster van Bestor aan Nederlandstalige zijde. Zij is 
ook verbonden als research fellow aan de onderzoekseen-
heid Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 van de KU Leuven. 

 

Bestor: het inventarisatieproject “Dames doen niet aan wetenschap?!”           
                      Lyvia Diser

Resultaten van het denkersprogramma:
                                               Jan Van Campenhout

Libert, geportretteerd als wetenschap-
per. Bron: Belgique horticole, 18 (1868), 
voorblad.

Hannon als gastvrouw met familievriend 
James Ensor in de tuin van het gezin.

Elise Bommer op latere leeftijd. Bron: 
Bulletin de la Société royale de Botani-
que de Belgique, 47 (1910), 150.

Hoewel de visies van de twee denkers niet op elk punt 
overeenkwamen is er grote overeenstemming over een 
aantal belangrijke punten (du choc des idées jaillit la 
lumière). Volgende vaststellingen en aanbevelingen 
kunnen worden geformuleerd:
 
   De thans gebruikte vormen van onderwijs en kennisverwer-
ving in het hoger onderwijs maken onvoldoende gebruik 
van de ontwikkelingen die zich de laatste decennia op het 
gebied van ICT en de toegang tot informatie via het 
Internet hebben voorgedaan.
   Het gebruik van deze mogelijkheden in het hoger onder-
wijs ijlt na op de vertrouwdheid van de hedendaagse 
student met de moderne media. Deze kloof zal verder 
toenemen. Er is een toenemende vervreemding van de 
lerende t.a.v. de thans gebruikte leermethoden. Daarom zal 
de efficiëntie van de wijze waarop in de toekomst hoger 
onderwijs zal worden verstrekt afnemen.
   Om hierin vooruitgang te boeken moeten de stakeholders 
op alle niveaus betrokken worden en op een gecoördi-
neerde manier het onderwijsaanbod herbekijken vanuit het 
perspectief van een beter gebruik van de technologie. 
Daarom moet op de diverse niveaus door alle betrokkenen 
gewerkt worden aan wat Laurillard de drivers en de 
enablers noemt:
            leadership support: de inspanning die nodig is om de 
vereiste technologische sprong te maken is groot en moet 
als strategisch belangrijk erkend worden, zowel door de 
gemeenschap als door de instellingen, en mag niet beperkt 
blijven tot de voluntaristische inspanningen van enkele 
goed menende vrijwilligers;
            financiering: het doorgedreven gebruik van ICT in het 
onderwijs vraagt belangrijke middelen, vooral in beschik-
bare tijd en expertise van de betrokkenen maar ook in 
bijkomende materiële voorzieningen;
           motivering van onderwijsverstrekkers door de erken-
ning van hun inspanningen als wezenlijk onderdeel in de 
ontwikkeling van hun persoonlijk curriculum;
            een ondersteunende omgeving (beschikbare kennis, 
inhoudelijke en technische ondersteuning, tijd) waarin de 
onderwijsmethoden en het leermateriaal kunnen evolueren 
naar een meer blended karakter;
           een doorgedreven professionalisering van de onder-
wijsverstrekkers, gericht op een beter gebruik van ICT op 
didactisch en pedagogisch gebied;
            zich beraden over de beste vorm van onderwijs, over 
de beste blend. Deze hangt af van het doelpubliek: een 
on-campus diplomatraject, avondonderwijs, postacade-
misch onderwijs, voorbereidend onderwijs gericht op de 
instroom... hebben verschillende noden en dienen verschil-
lende doelen. De specifieke rol(len) die bijvoorbeeld 
MOOCs daarin kunnen vervullen en de wijze waarop ze al 
dan niet gecombineerd worden met  bijkomend contact-
onderwijs tot een vorm van blended learning zijn zeer 
uiteenlopend.
 Het is belangrijk de inspanningen te coördineren en 
fragmentatie te vermijden. Maar men moet ervoor zorgen 
dat de noodzakelijke besluitvorming snel tot stand komt en 
niet verzeilt in een jarenlange discussie. Dillenbourg zegt 
onomwonden: there is no time to lose, en deze uitspraak is 
niet beperkt tot de realisatie van MOOCs alleen. Over de 
kern bestaat dus weinig discussie: op korte termijn zijn acties 
absoluut nodig. De aanbevelingen van beide denkers zijn 
een denkraam.

Denkersprogramma 2014: Blended learning 
en MOOCs: een denkoefening in Vlaanderen
                   Georges Van der Perre
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Op 19 november 2014 organiseerde de KVAB het druk 
bijgewoond symposium “21st Century Learning in Higher 
Education: The Campus Blended Online? The Flanders 
Case”, het voorlopig sluitstuk van het denkersprogramma 
“Blended Learning”. Dit denkersprogramma was het vervolg 
op het rapport over blended learning in het Vlaamse hoger 
onderwijs (standpunt 19) dat de KVAB uitbracht in juni 2013. 
Het rapport eindigt met de conclusie: “… er is nood aan een 
systemische visie over de optimale valorisatie van de ICT en 
het internet voor het nieuwe hoger onderwijs van de 21ste 
eeuw”. Deze conclusie was meteen de opdracht voor twee 
buitenlandse “Thinkers in Residence” die werden uitgeno-
digd om de situatie in het Vlaamse Hoger Onderwijs te 
verkennen, deze te confronteren met hun eigen ervaring en 
inzichten, en op die basis doordachte aanbevelingen te 
formuleren. Beide denkers zijn experten op het gebied van 

het gebruik van ICT in het onder-
wijs. 

Diana Laurillard (University 
College London, London Know-
ledge Lab) is Professor of 
Learning with Digital Technolo-
gies. Ze heeft een jarenlange 
ervaring in onderzoek naar en 
implementatie van nieuwe 
ICT-gebaseerde methoden in het 
onderwijs. Zij heeft systematische 
methoden (learning design) 
ontwikkeld voor het ontwerp van 
concrete scenario’s van 
blended learning.

Pierre Dillenbourg (Ecole 
Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, School of Computer & 
Communication Sciences) heeft 
als Full Professor een grote exper-
tise opgebouwd in Computer-
supported collaborative learning 
& work, Learning technologies, 
Human-computer interaction. Hij 
coördineert het omvangrijke 

MOOCs-programma aan de EPFL. 

Een jaar lang hebben de twee denkers intensief samenge-
werkt met een representatieve lokale expertengroep. Ze 
namen ook deel aan seminaries en werksessies in de vijf 
Vlaamse universiteiten. Op het symposium van 19 november 
stelden ze de resultaten van hun studie voor en toetsten 
deze met de visies van representatieve organisaties (NVAO, 
VLIR, VLOR, VVS) en de ervaringen van aanbieders en 
gebruikers van online cursussen.
De denkers werkten hun visie en aanbevelingen uit in twee 
afzonderlijke “position papers” die samen met de conclusies 
van de lokale expertengroep binnenkort worden gepubli-
ceerd. Meer informatie over het symposium, de presentaties 
en/of de papers kan u vinden op 
http://www.kvab.be/denkersprogramma/projecten-
blended-learning.aspx

In het huidige Belgisch wetenschapsmilieu vormen vrouwen 
nog altijd een minderheid. Bekende ‘wetenschapsters’ zijn 
er wel, maar ze zijn op één hand te tellen. Eeuwenlang liet 
de wetenschap namelijk helemaal geen vrouwen toe. 
Dames werden daartoe ongeschikt geacht. Toch waren er 
al vrouwelijke bollebozen die bressen sloegen in die all male 
wereld. Zij worden in het project ‘Dames doen niet aan 
wetenschap?!’ van Bestor in de schijnwerpers gezet. 

Selfmade wetenschapster
Bijna de hele 19de eeuw lang bleven de deuren van de 
Belgische universiteiten voor vrouwen gesloten. Het diploma 
hoger onderwijs en de daaraan verbonden wetenschappe-
lijke beroepen waren exclusief het domein van mannen. 
Lager onderwijs was lange tijd de hoogste officiële graad 
die vrouwen konden behalen. Middelbare meisjesscholen 
kwamen er pas in 1864. Maar zelfs dan bleef schoolgaan 
voor meisjes het voorrecht van de dochters van de betere 
klasse. Toch waagden er zich toen al dames aan weten-
schap. Voor hen kwam het erop aan creatief en onderne-
mend te zijn. De aspirant-botaniste Marie-Anne Libert leerde 
op eigen houtje Latijn en ontcijferde zo Dodoens' kruiden-
boek. Elise Destrée runde overdag een handelshuis en 
doorworstelde ’s nachts natuurkundige werken. Mariette 
Hannon dook in de bibliotheek van haar vader, die hoogle-
raar dierkunde en vergelijkende anatomie was.

Cupido en de wetenschap
Het beste wat deze self made wetenschapsters konden 
doen was een wetenschapper aan de haak slaan. Een 
comfortabel bestaan, weliswaar in de schaduw van hun 
echtgenoot, was dan verzekerd. Elise Destrée kampte, zo 
gaat de love story, met botanische determinatieproblemen, 
toen ze aan Jean-Edouard Bommer werd voorgesteld, een 
varenspecialist die werkte in de Botanische Tuin van Brussel. 
Hij werd haar gids en wat later ook haar wederhelft. Via 
Bommer kreeg Elise toegang tot de bibliotheek en herbari-
umcollecties van de Plantentuin. Ze ontmoette er plantkun-
digen met wie ze ging samenwerken. Het tijdschrift van de 
Plantentuin bood haar ook een forum om haar onderzoeks-
resultaten te presenteren. Mariette Hannon huwde met 
hoogleraar natuurkunde Ernest Rousseau. Hun huis in Elsene 
werd een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en geleer-
den. Voor Mariette was het een omgeving waar zij haar 
wetenschappelijke ambities kon ontplooien. Ze 
publiceerde, organiseerde tentoonstellingen en leidde 
excursies in het nabije Zoniënbos. 

Levenslange vrijgezellinnen als Marie-Anne Libert moesten 
harder knokken. Libert leefde in het slaperige Malmédy. 
Zonder wetenschapper-partner had ze geen toegang tot 

de academische wereld. Voor haar plantkundig onderzoek 
beschikte ze slechts over twee monografieën. Die benutte 
ze echter op zo’n doeltreffende manier, dat ze een heuse 
reputatie opbouwde. De Franse botanicus De Candolle 
verbaasde zich hierover: ‘Zonder andere hulpmiddelen dan 
de Enciclopédie en de Flore Françoise is Melle Libert erin 
geslaagd om bijna al haar planten, zelfs de mossen, heel 
precies te determineren!’ Libert had als single ook voorde-
len: zij kon zich helemaal aan haar ambities overleveren en 
haar omgeving vond dat nog nobel ook. Libert haalde haar 
waarde als wetenschapper net uit het feit dat ze aan het 
huwelijksleven verzaakte. Hannon en Destrée daarentegen 
moesten vóór alles echtgenotes en moeders zijn.

Een bres in het mannenbastion
Het jaar 1880 was een mijlpaal. Na meerdere mislukte pogin-
gen slaagde Emma Leclercq er in om haar inschrijving aan 
de wetenschapsfaculteit van de universiteit van Brussel te 
doen aanvaarden. Hiermee opende zich een solide kans 
voor vrouwen om een carrière in de wetenschappen aan te 
vatten. Leclercq promoveerde in 1885 tot doctor in de 
natuurwetenschappen. Ze kon meteen als onderzoekster 
aan de slag in het Collège de France in Parijs. In de loop van 
de 20ste eeuw werd het nastreven van een wetenschaps-
carrière steeds makkelijker, hoewel nog vele obstakels uit de 
weg dienden én dienen te worden geruimd. Het is in ieder 
geval duidelijk: aan de zij-kant van de Belgische weten-
schapsgeschiedenis bruist het van boeiende verhalen over 
vrouwen met passie voor onderzoek. Op de online 
databank Bestor vindt u alvast enkele van deze pioniers. 

Quid Bestor?
Bestor staat voor Belgian Science and Technology Online 
Resources, een tweetalige online databank over de 
Belgische wetenschappen. U vindt er wetenswaardigheden 
over Belgische wetenschappers, wetenschappelijke 
instellingen, prijzen, tijdschriften en genootschappen. Bestor 
wordt gecoördineerd door het Nationaal Comité voor 
Logica, Geschiedenis en Filosofie der wetenschappen 
onder de vleugels van RASAB (The Royal Academies for 
Science and the Arts of Belgium). Met het Nationaal 
Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen 
bestaat een hecht samenwerkingsverband. Bestor wordt 
financieel ondersteund door het Federaal Wetenschapsbe-
leid.

Lyvia Diser is wetenschapshistorica. Sinds 2012 is zij vaste 
medewerkster van Bestor aan Nederlandstalige zijde. Zij is 
ook verbonden als research fellow aan de onderzoekseen-
heid Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 van de KU Leuven. 

 

Bestor: het inventarisatieproject “Dames doen niet aan wetenschap?!”           
                      Lyvia Diser

Resultaten van het denkersprogramma:
                                               Jan Van Campenhout

Libert, geportretteerd als wetenschap-
per. Bron: Belgique horticole, 18 (1868), 
voorblad.

Hannon als gastvrouw met familievriend 
James Ensor in de tuin van het gezin.

Elise Bommer op latere leeftijd. Bron: 
Bulletin de la Société royale de Botani-
que de Belgique, 47 (1910), 150.

Hoewel de visies van de twee denkers niet op elk punt 
overeenkwamen is er grote overeenstemming over een 
aantal belangrijke punten (du choc des idées jaillit la 
lumière). Volgende vaststellingen en aanbevelingen 
kunnen worden geformuleerd:
 
   De thans gebruikte vormen van onderwijs en kennisverwer-
ving in het hoger onderwijs maken onvoldoende gebruik 
van de ontwikkelingen die zich de laatste decennia op het 
gebied van ICT en de toegang tot informatie via het 
Internet hebben voorgedaan.
   Het gebruik van deze mogelijkheden in het hoger onder-
wijs ijlt na op de vertrouwdheid van de hedendaagse 
student met de moderne media. Deze kloof zal verder 
toenemen. Er is een toenemende vervreemding van de 
lerende t.a.v. de thans gebruikte leermethoden. Daarom zal 
de efficiëntie van de wijze waarop in de toekomst hoger 
onderwijs zal worden verstrekt afnemen.
   Om hierin vooruitgang te boeken moeten de stakeholders 
op alle niveaus betrokken worden en op een gecoördi-
neerde manier het onderwijsaanbod herbekijken vanuit het 
perspectief van een beter gebruik van de technologie. 
Daarom moet op de diverse niveaus door alle betrokkenen 
gewerkt worden aan wat Laurillard de drivers en de 
enablers noemt:
            leadership support: de inspanning die nodig is om de 
vereiste technologische sprong te maken is groot en moet 
als strategisch belangrijk erkend worden, zowel door de 
gemeenschap als door de instellingen, en mag niet beperkt 
blijven tot de voluntaristische inspanningen van enkele 
goed menende vrijwilligers;
            financiering: het doorgedreven gebruik van ICT in het 
onderwijs vraagt belangrijke middelen, vooral in beschik-
bare tijd en expertise van de betrokkenen maar ook in 
bijkomende materiële voorzieningen;
           motivering van onderwijsverstrekkers door de erken-
ning van hun inspanningen als wezenlijk onderdeel in de 
ontwikkeling van hun persoonlijk curriculum;
            een ondersteunende omgeving (beschikbare kennis, 
inhoudelijke en technische ondersteuning, tijd) waarin de 
onderwijsmethoden en het leermateriaal kunnen evolueren 
naar een meer blended karakter;
           een doorgedreven professionalisering van de onder-
wijsverstrekkers, gericht op een beter gebruik van ICT op 
didactisch en pedagogisch gebied;
            zich beraden over de beste vorm van onderwijs, over 
de beste blend. Deze hangt af van het doelpubliek: een 
on-campus diplomatraject, avondonderwijs, postacade-
misch onderwijs, voorbereidend onderwijs gericht op de 
instroom... hebben verschillende noden en dienen verschil-
lende doelen. De specifieke rol(len) die bijvoorbeeld 
MOOCs daarin kunnen vervullen en de wijze waarop ze al 
dan niet gecombineerd worden met  bijkomend contact-
onderwijs tot een vorm van blended learning zijn zeer 
uiteenlopend.
 Het is belangrijk de inspanningen te coördineren en 
fragmentatie te vermijden. Maar men moet ervoor zorgen 
dat de noodzakelijke besluitvorming snel tot stand komt en 
niet verzeilt in een jarenlange discussie. Dillenbourg zegt 
onomwonden: there is no time to lose, en deze uitspraak is 
niet beperkt tot de realisatie van MOOCs alleen. Over de 
kern bestaat dus weinig discussie: op korte termijn zijn acties 
absoluut nodig. De aanbevelingen van beide denkers zijn 
een denkraam.

Denkersprogramma 2014: Blended learning 
en MOOCs: een denkoefening in Vlaanderen
                   Georges Van der Perre
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De ware kunstenaar laat niemand onbewogen. Kunst is 
voor hem een kreet: een schreeuw van vreugde of pijn, 
komend uit zijn ziel. Echte kunst draagt levenskracht in 
zich die hart en waarneming beroert. Zo ook het werk 
van de nauwelijks bekende Osias Hofstatter. Zijn lijden 
moet ons raken: van zijn geboorteplaats verdreven, 
gedwongen om elders onderdak te zoeken, de 
eeuwige vreemdeling met bezwaarde gevoelens en 
kwetsuren als bagage, de eeuwige doler. Hij lijkt op 
Hokusai, die zijn verrukking bij zijn tochten rond de 
Fujiyama hertekent. Hij is als Vincent van Gogh, onver-
moeibaar de zon achtervolgend met penseel en 
schildersezel. Zo droeg Hofstatter als lijftocht op zijn 
omzwerving enkel penseel en papier mee om zijn 
angsten uit te drukken. 

Als Jood geboren worden in Polen in 1905 was geen 
sinecure. Als kind al moest hij op zijn hoede zijn en op 
zijn veertiende is hij de vijandschap van zijn geboorte-
dorp ontvlucht. Een vlucht die hem langs Wenen, 
Scheveningen, Frankfurt, Luxemburg en Brussel dreef. 
Hij belandde in 1940 in de Franse concentratiekampen 
van St.-Cyprien en Gurs, hij ontsnapte naar Zurich, 
keerde na de oorlog terug naar Wenen en Warschau 
om uiteindelijk, voor het leven getekend, een veilige 
haven te vinden in Israël. Hij is het prototype van de 
opgejaagde, gevoelige kunstenaar, gevormd door 
jarenlange ballingschap. Hierdoor werd hij een 
verlichte en sceptische wijsgeer. De lange zoektocht 
naar zichzelf doorheen de kunst analyseerde hij als “de 
enig mogelijke weg om mij te redden en rust en inzicht 
te krijgen in de geheimzinnige kracht die mijn hand 
over het papier leidt. Het was de kracht van de kunst 
die me redde van mijn verleden. De genadige Kunst 
omhult het hele leven.”

Pen, inkt en papier zijn zijn trouwe gezellen. In zijn atelier 
hangen de muren vol tekenbladen waarop donkere 
en wazige kleuren wedijveren met subtiele lichtstralen. 
Daar, in die geborgenheid, weg van de waan van de 
dag, ontstaat een dialoog tussen Osias en zijn demo-
nen, een wereld van schimmen en silhouetten. De 
zwakke melodie van de levenden echoot het lugubere 
gezang van zijn pijnlijk leven. Groteske beelden bevol-
ken zijn dromen. Een paardenhoofd, een insectenmuil, 
een onwerkelijk lichaam duwt ons op het mysterie van 
het menselijke zijn. Zijn wij, vooraleer we vlinders 
worden, slechts cocons in schrikbarende dekschilden? 
Zijn wij niet half-beest, half-mens? Osias heeft de 
vreemde verwantschap tussen mens en dier aan den 
lijve ondervonden: niet het dier met de zachte vacht, 
maar wel het beest met scheurende roofdiertanden. In 
zijn werk, waarin een eigenaardige seksualiteit schuilt, 
worden man noch vrouw gespaard. Dikwijls vertrekt hij 
vanuit de foetus, het embryo. Hoe zullen de eerste 
aanzetten tot leven zich ontwikkelen? Tot kwaadaardig 
monster of scheppend genie? Hij onthult een wereld 
van schrik, nachtmerries, weerspiegeling van het kwets-
bare “tussen hond en wolf”, als de schemering van de 
nacht wijkt voor een ochtend vol angst, waar de dood 
loert achter iedere bocht. Hofstatter vecht om de 
dood voor te blijven. De beelden uit diepe duisternis 
geven vorm aan zijn bijzonder universum, waarin men 
in vreemde dromen vlucht. Als een wrede en 
dwingende klacht overrompelt hij ons en brengt ons 
het gezang van een plechtig, onuitgesproken Hoog-
lied. Sporen van inkt, vluchtige noten, diepe klanken 
verschijnen op korrelig papier met zwart gewassen 
tekeningen en heldere lichtvlakken. Hij schept een heel 
persoonlijke wereld, kwetsbaar en ironisch, waar de 
muziek in mineur van een kwartet meer weergalmt dan 
het geluid van een machtig orkest. Intrigerende en 
bittere muziek van een wanhopige eenzaat, melodie 
van een gekwetste ziel…

Standpunten van de Academie

Standpunt 26: Innovatief ondernemerschap via 
spin-offs van kenniscentra (o.l.v. Charles Hirsch KNW en 
Erik Tambuyzer KTW)

Verschillende denktanks en 
beleidmakers hebben hun 
bezorgdheid geuit over het 
jaar na jaar dalend aantal 
startende ondernemingen 
in Vlaanderen. Tegen deze 
trend in stelt men echter 
vast dat het aantal nieuwe 
spin-offs van kenniscentra 
(universiteiten, hogescho-
len, strategische onder-
zoekscentra) stelselmatig 
toeneemt. Deze spin-offs 
situeren zich vooral in 
innovatieve domeinen zoals 

biotechnologie, informatie- en communicatietechno-
logie (ICT), energie- en milieutechnologie en in de 
dienstensector.

De overheden en het bestaande industriële weefsel 
van de regio spelen uiteraard een belangrijke rol als 
katalysator bij de ontwikkeling van deze spin-offs. De 
klasse van de Natuurwetenschappen en de Klasse van 
de Technische Wetenschappen van de KVAB hebben 
samen een werkgroep opgericht onder het 
co-voorzitterschap van prof. dr. ir. Charles Hirsch (VUB / 
Numeca International) en dr. ir. Erik Tambuyzer 
(Centrum Biomedische Innovatie vzw / ABConsult 
bvba) met de bedoeling na te gaan welke bijkomende 
initiatieven de diverse stakeholders (overheden, onder-
wijs, kenniscentra) kunnen nemen om deze positieve 
evolutie nog te versterken. Het stimuleren van innovatie 
is immers een topprioriteit voor een regio als Vlaande-
ren.

Standpunt 27: Informaticawetenschappen in het 
leerplichtonderwijs (o.l.v. Jacques Van Remortel, KTW, 
en Giovanni Samaey, Jonge Academie)

Dit standpunt bepleit en 
beargumenteert de nood-
zaak om  elke jongere een 
opleiding informaticaweten-
schappen aan te bieden die 
toelaat om ‘informaticavaar-
dig’ te worden. Informatica-
vaardigheid gaat verder 
dan louter ‘digitale 
geletterdheid’. Ze houdt ook 
in dat de jongere in staat 
moet zijn ‘computationeel’ 
te denken. Computers zijn 

onmisbaar geworden, zowel in het professionele leven 
als in de privésfeer. Om de technologische evolutie te 
kunnen volgen is het belangrijk dat alle jongeren niet 
alleen de bestaande technologie leren gebruiken, 
maar ook de onderliggende werking begrijpen. Om de 
technologische evolutie te kunnen sturen, is het nodig 
dat voldoende jongeren in staat en gemotiveerd zijn 
om nieuwe technologie te creëren. Om deze doelstel-
ling te realiseren, dient het onderwijs van de informa-
tica in het leerplichtonderwijs grondig hervormd te 
worden. In het basis- en secundair onderwijs dient een 
basisopleiding informaticawetenschappen opgeno-
men te worden, waarop in specifieke STEM-richtingen 
voortgebouwd wordt. Een nieuw leerprogramma, 
goed opgeleide leraars en een goede informatica-
infrastructuur zijn broodnodig. Ons leerplichtonderwijs is 
de belangrijkste actor om volgende generaties voor te 
bereiden op het leven, zowel professioneel als privé. De 
digitalisering van onze maatschappij kan haar voorde-
len alleen waarmaken als het onderwijs aangepast is 
aan deze digitale realiteit. Informaticawetenschappen 
is een autonome wetenschap geworden met haar 
eigen manier van denken, en haar eigen basisbegrip-
pen, te vergelijken met wiskunde, natuurkunde, en 
andere wetenschappen, die haar plaats in het onder-
wijs verdient. 

Standpunt 28: Fiscale autonomie (Paul Van Rompuy 
KMW)

Sinds enkele jaren is het 
empirisch vergelijkend 
onderzoek naar de econo-
mische effecten van 
staatkundige decentralisatie 
op gang gekomen. Veel van 
de hoge verwachtingen 
omtrent de gunstige 
welvaartseffecten die het 
economisch federalisme 
heeft gewekt, worden door 
dit onderzoek niet bevestigd. 
Deze bijdrage betreft de 
vraag of het verwerven van 
fiscale autonomie door 
deelstaten en lokale overhe-

den tot budgettaire discipline aanspoort. In een onder-
zoek van 27 OESO-landen, waaronder 7 federaties, 
over de periode 1995-2009 werd een bescheiden 
positief budgettair effect van de subnationale fiscale 
autonomie vastgesteld indien zij een minimumdrempel 
overschrijdt. Federale dotaties aan subnationale 
overheden die dit minimum aan fiscale autonomie niet 
bereiken leiden blijkbaar niet tot budgettaire laksheid.

Vooruitblik 1: HET WERK VAN OSIAS HOFSTATTER: KUNST IS EEN KREET 

Museum van de Holocaust en de Mensenrechten, Kazerne Dossin, Mechelen van 27 januari tot 30 april 2015
              van 10.00 tot 17.00 uur (woensdag gesloten). 
               André Goezu, curator van de tentoonstelling ‘Osias Hofstatter’

NIEUWE PUBLICATIES

Paul Van Rompuy
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Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen 
en Kunsten, KIasse Menswetenschappen, 2014

Fiscale autonomie
in federale staten

Giovanni Samaey
Jacques Van Remortel

Standpunten 27

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen 
en Kunsten, in samenwerking met de Jonge Academie, 2014

Informaticawetenschappen
in het leerplichtonderwijs

Charles Hirsch
Erik Tambuyzer
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Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten, 2014

Innovatief ondernemerschap 

via Spin-offs van kenniscentra

Piëta van Osias Hofstatter
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De ware kunstenaar laat niemand onbewogen. Kunst is 
voor hem een kreet: een schreeuw van vreugde of pijn, 
komend uit zijn ziel. Echte kunst draagt levenskracht in 
zich die hart en waarneming beroert. Zo ook het werk 
van de nauwelijks bekende Osias Hofstatter. Zijn lijden 
moet ons raken: van zijn geboorteplaats verdreven, 
gedwongen om elders onderdak te zoeken, de 
eeuwige vreemdeling met bezwaarde gevoelens en 
kwetsuren als bagage, de eeuwige doler. Hij lijkt op 
Hokusai, die zijn verrukking bij zijn tochten rond de 
Fujiyama hertekent. Hij is als Vincent van Gogh, onver-
moeibaar de zon achtervolgend met penseel en 
schildersezel. Zo droeg Hofstatter als lijftocht op zijn 
omzwerving enkel penseel en papier mee om zijn 
angsten uit te drukken. 

Als Jood geboren worden in Polen in 1905 was geen 
sinecure. Als kind al moest hij op zijn hoede zijn en op 
zijn veertiende is hij de vijandschap van zijn geboorte-
dorp ontvlucht. Een vlucht die hem langs Wenen, 
Scheveningen, Frankfurt, Luxemburg en Brussel dreef. 
Hij belandde in 1940 in de Franse concentratiekampen 
van St.-Cyprien en Gurs, hij ontsnapte naar Zurich, 
keerde na de oorlog terug naar Wenen en Warschau 
om uiteindelijk, voor het leven getekend, een veilige 
haven te vinden in Israël. Hij is het prototype van de 
opgejaagde, gevoelige kunstenaar, gevormd door 
jarenlange ballingschap. Hierdoor werd hij een 
verlichte en sceptische wijsgeer. De lange zoektocht 
naar zichzelf doorheen de kunst analyseerde hij als “de 
enig mogelijke weg om mij te redden en rust en inzicht 
te krijgen in de geheimzinnige kracht die mijn hand 
over het papier leidt. Het was de kracht van de kunst 
die me redde van mijn verleden. De genadige Kunst 
omhult het hele leven.”

Pen, inkt en papier zijn zijn trouwe gezellen. In zijn atelier 
hangen de muren vol tekenbladen waarop donkere 
en wazige kleuren wedijveren met subtiele lichtstralen. 
Daar, in die geborgenheid, weg van de waan van de 
dag, ontstaat een dialoog tussen Osias en zijn demo-
nen, een wereld van schimmen en silhouetten. De 
zwakke melodie van de levenden echoot het lugubere 
gezang van zijn pijnlijk leven. Groteske beelden bevol-
ken zijn dromen. Een paardenhoofd, een insectenmuil, 
een onwerkelijk lichaam duwt ons op het mysterie van 
het menselijke zijn. Zijn wij, vooraleer we vlinders 
worden, slechts cocons in schrikbarende dekschilden? 
Zijn wij niet half-beest, half-mens? Osias heeft de 
vreemde verwantschap tussen mens en dier aan den 
lijve ondervonden: niet het dier met de zachte vacht, 
maar wel het beest met scheurende roofdiertanden. In 
zijn werk, waarin een eigenaardige seksualiteit schuilt, 
worden man noch vrouw gespaard. Dikwijls vertrekt hij 
vanuit de foetus, het embryo. Hoe zullen de eerste 
aanzetten tot leven zich ontwikkelen? Tot kwaadaardig 
monster of scheppend genie? Hij onthult een wereld 
van schrik, nachtmerries, weerspiegeling van het kwets-
bare “tussen hond en wolf”, als de schemering van de 
nacht wijkt voor een ochtend vol angst, waar de dood 
loert achter iedere bocht. Hofstatter vecht om de 
dood voor te blijven. De beelden uit diepe duisternis 
geven vorm aan zijn bijzonder universum, waarin men 
in vreemde dromen vlucht. Als een wrede en 
dwingende klacht overrompelt hij ons en brengt ons 
het gezang van een plechtig, onuitgesproken Hoog-
lied. Sporen van inkt, vluchtige noten, diepe klanken 
verschijnen op korrelig papier met zwart gewassen 
tekeningen en heldere lichtvlakken. Hij schept een heel 
persoonlijke wereld, kwetsbaar en ironisch, waar de 
muziek in mineur van een kwartet meer weergalmt dan 
het geluid van een machtig orkest. Intrigerende en 
bittere muziek van een wanhopige eenzaat, melodie 
van een gekwetste ziel…

Standpunten van de Academie

Standpunt 26: Innovatief ondernemerschap via 
spin-offs van kenniscentra (o.l.v. Charles Hirsch KNW en 
Erik Tambuyzer KTW)

Verschillende denktanks en 
beleidmakers hebben hun 
bezorgdheid geuit over het 
jaar na jaar dalend aantal 
startende ondernemingen 
in Vlaanderen. Tegen deze 
trend in stelt men echter 
vast dat het aantal nieuwe 
spin-offs van kenniscentra 
(universiteiten, hogescho-
len, strategische onder-
zoekscentra) stelselmatig 
toeneemt. Deze spin-offs 
situeren zich vooral in 
innovatieve domeinen zoals 

biotechnologie, informatie- en communicatietechno-
logie (ICT), energie- en milieutechnologie en in de 
dienstensector.

De overheden en het bestaande industriële weefsel 
van de regio spelen uiteraard een belangrijke rol als 
katalysator bij de ontwikkeling van deze spin-offs. De 
klasse van de Natuurwetenschappen en de Klasse van 
de Technische Wetenschappen van de KVAB hebben 
samen een werkgroep opgericht onder het 
co-voorzitterschap van prof. dr. ir. Charles Hirsch (VUB / 
Numeca International) en dr. ir. Erik Tambuyzer 
(Centrum Biomedische Innovatie vzw / ABConsult 
bvba) met de bedoeling na te gaan welke bijkomende 
initiatieven de diverse stakeholders (overheden, onder-
wijs, kenniscentra) kunnen nemen om deze positieve 
evolutie nog te versterken. Het stimuleren van innovatie 
is immers een topprioriteit voor een regio als Vlaande-
ren.

Standpunt 27: Informaticawetenschappen in het 
leerplichtonderwijs (o.l.v. Jacques Van Remortel, KTW, 
en Giovanni Samaey, Jonge Academie)

Dit standpunt bepleit en 
beargumenteert de nood-
zaak om  elke jongere een 
opleiding informaticaweten-
schappen aan te bieden die 
toelaat om ‘informaticavaar-
dig’ te worden. Informatica-
vaardigheid gaat verder 
dan louter ‘digitale 
geletterdheid’. Ze houdt ook 
in dat de jongere in staat 
moet zijn ‘computationeel’ 
te denken. Computers zijn 

onmisbaar geworden, zowel in het professionele leven 
als in de privésfeer. Om de technologische evolutie te 
kunnen volgen is het belangrijk dat alle jongeren niet 
alleen de bestaande technologie leren gebruiken, 
maar ook de onderliggende werking begrijpen. Om de 
technologische evolutie te kunnen sturen, is het nodig 
dat voldoende jongeren in staat en gemotiveerd zijn 
om nieuwe technologie te creëren. Om deze doelstel-
ling te realiseren, dient het onderwijs van de informa-
tica in het leerplichtonderwijs grondig hervormd te 
worden. In het basis- en secundair onderwijs dient een 
basisopleiding informaticawetenschappen opgeno-
men te worden, waarop in specifieke STEM-richtingen 
voortgebouwd wordt. Een nieuw leerprogramma, 
goed opgeleide leraars en een goede informatica-
infrastructuur zijn broodnodig. Ons leerplichtonderwijs is 
de belangrijkste actor om volgende generaties voor te 
bereiden op het leven, zowel professioneel als privé. De 
digitalisering van onze maatschappij kan haar voorde-
len alleen waarmaken als het onderwijs aangepast is 
aan deze digitale realiteit. Informaticawetenschappen 
is een autonome wetenschap geworden met haar 
eigen manier van denken, en haar eigen basisbegrip-
pen, te vergelijken met wiskunde, natuurkunde, en 
andere wetenschappen, die haar plaats in het onder-
wijs verdient. 

Standpunt 28: Fiscale autonomie (Paul Van Rompuy 
KMW)

Sinds enkele jaren is het 
empirisch vergelijkend 
onderzoek naar de econo-
mische effecten van 
staatkundige decentralisatie 
op gang gekomen. Veel van 
de hoge verwachtingen 
omtrent de gunstige 
welvaartseffecten die het 
economisch federalisme 
heeft gewekt, worden door 
dit onderzoek niet bevestigd. 
Deze bijdrage betreft de 
vraag of het verwerven van 
fiscale autonomie door 
deelstaten en lokale overhe-

den tot budgettaire discipline aanspoort. In een onder-
zoek van 27 OESO-landen, waaronder 7 federaties, 
over de periode 1995-2009 werd een bescheiden 
positief budgettair effect van de subnationale fiscale 
autonomie vastgesteld indien zij een minimumdrempel 
overschrijdt. Federale dotaties aan subnationale 
overheden die dit minimum aan fiscale autonomie niet 
bereiken leiden blijkbaar niet tot budgettaire laksheid.

Vooruitblik 1: HET WERK VAN OSIAS HOFSTATTER: KUNST IS EEN KREET 

Museum van de Holocaust en de Mensenrechten, Kazerne Dossin, Mechelen van 27 januari tot 30 april 2015
              van 10.00 tot 17.00 uur (woensdag gesloten). 
               André Goezu, curator van de tentoonstelling ‘Osias Hofstatter’

NIEUWE PUBLICATIES

Paul Van Rompuy

Standpunten 28

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen 
en Kunsten, KIasse Menswetenschappen, 2014

Fiscale autonomie
in federale staten

Giovanni Samaey
Jacques Van Remortel

Standpunten 27

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen 
en Kunsten, in samenwerking met de Jonge Academie, 2014

Informaticawetenschappen
in het leerplichtonderwijs

Charles Hirsch
Erik Tambuyzer

Standpunten 26

Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten, 2014

Innovatief ondernemerschap 

via Spin-offs van kenniscentra

Piëta van Osias Hofstatter
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De ware kunstenaar laat niemand onbewogen. Kunst is 
voor hem een kreet: een schreeuw van vreugde of pijn, 
komend uit zijn ziel. Echte kunst draagt levenskracht in 
zich die hart en waarneming beroert. Zo ook het werk 
van de nauwelijks bekende Osias Hofstatter. Zijn lijden 
moet ons raken: van zijn geboorteplaats verdreven, 
gedwongen om elders onderdak te zoeken, de 
eeuwige vreemdeling met bezwaarde gevoelens en 
kwetsuren als bagage, de eeuwige doler. Hij lijkt op 
Hokusai, die zijn verrukking bij zijn tochten rond de 
Fujiyama hertekent. Hij is als Vincent van Gogh, onver-
moeibaar de zon achtervolgend met penseel en 
schildersezel. Zo droeg Hofstatter als lijftocht op zijn 
omzwerving enkel penseel en papier mee om zijn 
angsten uit te drukken. 

Als Jood geboren worden in Polen in 1905 was geen 
sinecure. Als kind al moest hij op zijn hoede zijn en op 
zijn veertiende is hij de vijandschap van zijn geboorte-
dorp ontvlucht. Een vlucht die hem langs Wenen, 
Scheveningen, Frankfurt, Luxemburg en Brussel dreef. 
Hij belandde in 1940 in de Franse concentratiekampen 
van St.-Cyprien en Gurs, hij ontsnapte naar Zurich, 
keerde na de oorlog terug naar Wenen en Warschau 
om uiteindelijk, voor het leven getekend, een veilige 
haven te vinden in Israël. Hij is het prototype van de 
opgejaagde, gevoelige kunstenaar, gevormd door 
jarenlange ballingschap. Hierdoor werd hij een 
verlichte en sceptische wijsgeer. De lange zoektocht 
naar zichzelf doorheen de kunst analyseerde hij als “de 
enig mogelijke weg om mij te redden en rust en inzicht 
te krijgen in de geheimzinnige kracht die mijn hand 
over het papier leidt. Het was de kracht van de kunst 
die me redde van mijn verleden. De genadige Kunst 
omhult het hele leven.”

Pen, inkt en papier zijn zijn trouwe gezellen. In zijn atelier 
hangen de muren vol tekenbladen waarop donkere 
en wazige kleuren wedijveren met subtiele lichtstralen. 
Daar, in die geborgenheid, weg van de waan van de 
dag, ontstaat een dialoog tussen Osias en zijn demo-
nen, een wereld van schimmen en silhouetten. De 
zwakke melodie van de levenden echoot het lugubere 
gezang van zijn pijnlijk leven. Groteske beelden bevol-
ken zijn dromen. Een paardenhoofd, een insectenmuil, 
een onwerkelijk lichaam duwt ons op het mysterie van 
het menselijke zijn. Zijn wij, vooraleer we vlinders 
worden, slechts cocons in schrikbarende dekschilden? 
Zijn wij niet half-beest, half-mens? Osias heeft de 
vreemde verwantschap tussen mens en dier aan den 
lijve ondervonden: niet het dier met de zachte vacht, 
maar wel het beest met scheurende roofdiertanden. In 
zijn werk, waarin een eigenaardige seksualiteit schuilt, 
worden man noch vrouw gespaard. Dikwijls vertrekt hij 
vanuit de foetus, het embryo. Hoe zullen de eerste 
aanzetten tot leven zich ontwikkelen? Tot kwaadaardig 
monster of scheppend genie? Hij onthult een wereld 
van schrik, nachtmerries, weerspiegeling van het kwets-
bare “tussen hond en wolf”, als de schemering van de 
nacht wijkt voor een ochtend vol angst, waar de dood 
loert achter iedere bocht. Hofstatter vecht om de 
dood voor te blijven. De beelden uit diepe duisternis 
geven vorm aan zijn bijzonder universum, waarin men 
in vreemde dromen vlucht. Als een wrede en 
dwingende klacht overrompelt hij ons en brengt ons 
het gezang van een plechtig, onuitgesproken Hoog-
lied. Sporen van inkt, vluchtige noten, diepe klanken 
verschijnen op korrelig papier met zwart gewassen 
tekeningen en heldere lichtvlakken. Hij schept een heel 
persoonlijke wereld, kwetsbaar en ironisch, waar de 
muziek in mineur van een kwartet meer weergalmt dan 
het geluid van een machtig orkest. Intrigerende en 
bittere muziek van een wanhopige eenzaat, melodie 
van een gekwetste ziel…

Standpunten van de Academie

Standpunt 26: Innovatief ondernemerschap via 
spin-offs van kenniscentra (o.l.v. Charles Hirsch KNW en 
Erik Tambuyzer KTW)

Verschillende denktanks en 
beleidmakers hebben hun 
bezorgdheid geuit over het 
jaar na jaar dalend aantal 
startende ondernemingen 
in Vlaanderen. Tegen deze 
trend in stelt men echter 
vast dat het aantal nieuwe 
spin-offs van kenniscentra 
(universiteiten, hogescho-
len, strategische onder-
zoekscentra) stelselmatig 
toeneemt. Deze spin-offs 
situeren zich vooral in 
innovatieve domeinen zoals 

biotechnologie, informatie- en communicatietechno-
logie (ICT), energie- en milieutechnologie en in de 
dienstensector.

De overheden en het bestaande industriële weefsel 
van de regio spelen uiteraard een belangrijke rol als 
katalysator bij de ontwikkeling van deze spin-offs. De 
klasse van de Natuurwetenschappen en de Klasse van 
de Technische Wetenschappen van de KVAB hebben 
samen een werkgroep opgericht onder het 
co-voorzitterschap van prof. dr. ir. Charles Hirsch (VUB / 
Numeca International) en dr. ir. Erik Tambuyzer 
(Centrum Biomedische Innovatie vzw / ABConsult 
bvba) met de bedoeling na te gaan welke bijkomende 
initiatieven de diverse stakeholders (overheden, onder-
wijs, kenniscentra) kunnen nemen om deze positieve 
evolutie nog te versterken. Het stimuleren van innovatie 
is immers een topprioriteit voor een regio als Vlaande-
ren.

Standpunt 27: Informaticawetenschappen in het 
leerplichtonderwijs (o.l.v. Jacques Van Remortel, KTW, 
en Giovanni Samaey, Jonge Academie)

Dit standpunt bepleit en 
beargumenteert de nood-
zaak om  elke jongere een 
opleiding informaticaweten-
schappen aan te bieden die 
toelaat om ‘informaticavaar-
dig’ te worden. Informatica-
vaardigheid gaat verder 
dan louter ‘digitale 
geletterdheid’. Ze houdt ook 
in dat de jongere in staat 
moet zijn ‘computationeel’ 
te denken. Computers zijn 

onmisbaar geworden, zowel in het professionele leven 
als in de privésfeer. Om de technologische evolutie te 
kunnen volgen is het belangrijk dat alle jongeren niet 
alleen de bestaande technologie leren gebruiken, 
maar ook de onderliggende werking begrijpen. Om de 
technologische evolutie te kunnen sturen, is het nodig 
dat voldoende jongeren in staat en gemotiveerd zijn 
om nieuwe technologie te creëren. Om deze doelstel-
ling te realiseren, dient het onderwijs van de informa-
tica in het leerplichtonderwijs grondig hervormd te 
worden. In het basis- en secundair onderwijs dient een 
basisopleiding informaticawetenschappen opgeno-
men te worden, waarop in specifieke STEM-richtingen 
voortgebouwd wordt. Een nieuw leerprogramma, 
goed opgeleide leraars en een goede informatica-
infrastructuur zijn broodnodig. Ons leerplichtonderwijs is 
de belangrijkste actor om volgende generaties voor te 
bereiden op het leven, zowel professioneel als privé. De 
digitalisering van onze maatschappij kan haar voorde-
len alleen waarmaken als het onderwijs aangepast is 
aan deze digitale realiteit. Informaticawetenschappen 
is een autonome wetenschap geworden met haar 
eigen manier van denken, en haar eigen basisbegrip-
pen, te vergelijken met wiskunde, natuurkunde, en 
andere wetenschappen, die haar plaats in het onder-
wijs verdient. 

Standpunt 28: Fiscale autonomie (Paul Van Rompuy 
KMW)

Sinds enkele jaren is het 
empirisch vergelijkend 
onderzoek naar de econo-
mische effecten van 
staatkundige decentralisatie 
op gang gekomen. Veel van 
de hoge verwachtingen 
omtrent de gunstige 
welvaartseffecten die het 
economisch federalisme 
heeft gewekt, worden door 
dit onderzoek niet bevestigd. 
Deze bijdrage betreft de 
vraag of het verwerven van 
fiscale autonomie door 
deelstaten en lokale overhe-

den tot budgettaire discipline aanspoort. In een onder-
zoek van 27 OESO-landen, waaronder 7 federaties, 
over de periode 1995-2009 werd een bescheiden 
positief budgettair effect van de subnationale fiscale 
autonomie vastgesteld indien zij een minimumdrempel 
overschrijdt. Federale dotaties aan subnationale 
overheden die dit minimum aan fiscale autonomie niet 
bereiken leiden blijkbaar niet tot budgettaire laksheid.

Vooruitblik 1: HET WERK VAN OSIAS HOFSTATTER: KUNST IS EEN KREET 

Museum van de Holocaust en de Mensenrechten, Kazerne Dossin, Mechelen van 27 januari tot 30 april 2015
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– Een gelijkaardige vraag rijst in verband met o.m. 
China en Rusland, landen wier staatkundig verleden 
steeds despotisch en autoritair is geweest. Daarbij 
moet de vraag worden gesteld in welke mate de 
parlementaire democratie van het westerse type 
toepasbaar is op samenlevingen met sterk verschil-
lende culturele en politieke achtergronden en 
tradities.

– Tevens doen zich allerlei staatkundige functione-
ringsproblemen voor in de Verenigde Staten van 
Amerika maar ook in Europa. Is federalisering van de 
natiestaten de beste staatsvorm voor de toekomst? 
Welke lessen kunnen worden getrokken uit de 
federale staatsvorming in bijvoorbeeld België, 
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, (Spanje, Groot-
Brittannië)? En wat met de Europese Unie? Kan de EU 
evolueren naar een voldragen federatie?

– Wat met het democratisch deficit? Welk kies- 
systeem biedt waarborgen voor voldoende betrok-
kenheid van de kiezers bij het beleid – democrati-
sche representativiteit - : een proportioneel systeem? 
Een meerderheidssysteem? Point voting (=elke kiezer 
krijgt bijvoorbeeld 10 stemmen)? Wat is de invloed 
van het zich verspreiden van de digitale samenle-
ving op de modus operandi van de democratie? Dit 
is slechts een greep uit talrijke, belangrijke en 
boeiende vragen die oprijzen in verband met de 
staatsvormen voor vandaag en morgen. 

Programma:
– Woensdag 22 april 2015, 14.00-17.00 uur: De balans 
van het functioneren van de democratie in Europa:
- Wilfried Dewachter: Als de particratie een oude 
democratie aanvalt: “un suicide à la belge?”
- Jan Velaers: De Belgische situatie, met het oog op 
de toekomst
- Jan Wouters: De democratie op multilateraal vlak: 
samenwerkings- en tegenwerkingsverbanden, G20, 
Internationaal strafhof, universaliteit van democrati-
sche waarden enz.

 Woensdag 29 april 2015, 14.00 tot 17.00 uur: 
Staats(her-)vorming buiten Europa:
- Sami Zemni: De Arabische Lente, in het bijzonder in 
Tunesië
- Frederik Derolez: Het militair perspectief
- Filip Reyntjens: Zwart Afrika
- An Vranckx: Latijns-Amerika

– Vrijdag 8 mei 2015, 14.30-15.00 tot 17.30-18.00 uur: 
Staatsstructuren in de Brics:
- Katlijn Malfliet: Rusland
- Nicolas Standaert: China
- Idesbakd Goddeeris: India

Voor meer info: www.kvab.be/acf.aspx 
of ellen.serrien@kvab.be en tel. 02 550 23 22

          Contactfora:

– 28 maart 2015: Particle Physics after the 2013 Nobel 
Prize: A Colloquium dedicated to François Englert 
(Roger Weynants, Koninklijke Militaire School)

– 28 mei 2015: Annual Meeting of the Belgian Associ-
ation for Psychological Science (BAPS, Johan Wage-
mans, KU Leuven)

– 2 tot 5 juni 2015: New Trends in Hopf Algebras and 
tensor categories (Stefaan Caenepeel, VUB)

– 11 en 12 juni 2015: N.W. Posthumus Conference 
(sociaal-economische geschiedenis, Anne Winter, 
VUB)

– Een gelijkaardige vraag rijst in verband met o.m. 

Kalender Denkersprogramma 2015:

10 juni 2015: “Innovative Entrepreneurship via Spin-offs of Know-
ledge Centres” (Denkersprogramma Spin-offs)

25 september 2015: Congres “Kunst & Geld” – deel I 
(Denkersprogramma Kunst & Geld)

12 oktober 2015: Workshop rond “Nationalisme” 
(Denkersprogramma De Naoorlogse wereld is voorbij)

26 oktober 2015: Workshop rond “Populisme” (Denkersprogramma 
De Naoorlogse wereld is voorbij)

21 november 2015: Congres “Kunst & Geld” – deel II 
(Denkersprogramma Kunst & Geld)

2 & 3 december 2015: Congres “Erosie van het linkse ideeëngoed” 
(Denkersprogramma De Naoorlogse wereld is voorbij)

        Academisch 
        Cultureel Forum:      
        Kalender voorjaar 2015

1. Da Vincilezing:
– 11 maart 2015, 17.30 uur: Ernest Solvay en de Solvay 
Instituten door em. Prof. dr. Franklin Lambert (VUB)

2. Concerten:
– 4 maart 2015, 16.30 uur: Concert door de laureaten 
van de Cantabilewedstrijd voor piano i.s.m. De 
Muziekraad Vlaanderen en IVME
– 22 april, 6 en 20 mei 2015 van 12.30 uur tot 14.00 uur: 
middagconcerten i.s.m. LUCA School of Arts

3. Lentecyclus 2015: “Staatsmodellen voor Morgen”
Tijdens de bijeenkomst van het ACF op 8 september 
2014 werd besloten om in 2015 opnieuw een Lente-
cyclus op te zetten. In 2014 had geen Lentecyclus 
plaats omdat verscheidene activiteiten konden 
worden geïntegreerd in de herdenking van Wereld-
oorlog I. De Lentecyclus bestaat uit een colloquium 
gespreid over drie weken, telkens een halve dag, 
tijdens de periode volgend op de paasvakantie. Het 
thema voor 2015 is: “Staatsmodellen voor morgen”. 
Een verkenning.

– Een toenemend aantal landen bevindt zich in de 
toestand van ‘failed states’, economische chaos, 
geweld en schending van mensenrechten. Dit geldt 
voor vele Afrikaanse landen maar ook voor landen, 
waar de zgn. Arabische lente heeft plaatsgevonden. 
Welke staatkundige oplossingen zijn daar wenselijk 
en mogelijk?

       Denkersprogramma 2015:

Projecten: 

1. The End of Postwar

Het einde van de politieke en maatschappelijke 
consensus die in Europa na de catastrofe van de 
Tweede Wereldoorlog ontstond, is het thema dat 
centraal staat in het Denkersprogramma dat op 
initiatief van de Klasse van de Menswetenschappen 
tot stand kwam. Hoe het einde van de naoorlogse 
consensus precies begrijpen en verklaren?, wat rest 
er nog van deze consensus?, en hoe moet het nu 
verder? zijn de hamvragen waarover de denker Ian 
Buruma en de leden van de Academie zich zullen 
buigen. 
Ian Buruma is een Nederlands documentairemaker, 
fotograaf, journalist en curator, o.m. in Tokio, Hong 
Kong, Londen en Boedapest. Sinds 2003 is hij ‘Paul W. 
Williams Professor of Human Rights and Journalism’ 
aan Bard College, New York. Hij doceert er o.m. over 
oorlogstribunalen, moderne Japanse geschiedenis, 
dictaturen, religie en democratie, en intellectuele 
bewegingen tegen het Westen.

 

2. Kunst & Geld

Vanuit de Klasse van de Kunsten wil men met dit 
Denkersprogramma het debat aangaan inzake 
kunst en cultuur in Vlaanderen. Dit thema laat toe 
om heel uiteenlopende aspecten van het kunstge-
beuren onder de aandacht te brengen. Alle media 
(beeldende kunst, podiumkunsten, architectuur…) 
hebben hiermee te maken. Het programma is opge-
bouwd rond twee clusters, enerzijds ‘kunst en 
overheidsbeleid’ en anderzijds ‘kunst en stadsecono-
mie’ met een katalyserende rol voor denker Cees 
Hamelink.
Cees Jan Hamelink is emeritus hoogleraar Internatio-
nale Communicatie aan de Universiteit van Amster-
dam, hoogleraar Media, Religie en Cultuur aan de 
VU Amsterdam en hoogleraar managementinforma-
tie en kennis aan de Universiteit van Aruba.
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Ian Buruma Cees Jan Hamelink

Benoeming:

Egbert Lox (KTW) werd eind 2014 opgenomen in de 
Raad van Bestuur van Agoria.
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De Verbazing/La Surprise
   Hans Rombaut

In het noordelijke deel van de hortus academiarum, nabij 
de eerste inrit langs de Regentlaan, staat een kleine 
bronzen sculptuur. Het is een liefelijk tafereeltje, genaamd 
La Surprise (un chien en arrêt devant une tortue), in het 
Nederlands De Verbazing. Het werd gemaakt door Jean 
Baptiste Van Heffen in 1862, maar het werd pas in 1882 
gegoten (Compagnie des Bronzes, Bruxelles). Er zijn van 
dat beeld dus meer exemplaren gemaakt. We hebben er 
een kopie van teruggevonden in de VS. Dat exemplaar 
werd gegoten door J.B. Van Espen, fondeur en bronzes, 
Bruxelles, mogelijk in 1862. Het werd geveild in New York op 
dinsdag 25 februari 2014.

Als beeldhouwwerk draagt La Surprise de kenmerken van 
zijn tijd. Het is een realistisch tafereel, volgens de gangbare 
artistieke kunststroming van midden 19de eeuw. Enkele 
jaren geleden werd het verminkt toen vandalen de staart 
van de hond hebben afgekapt, een lot dat hij deelt met 
veel soortgenoten.

De Verbazing lijkt een uitbeelding van een fait divers: een 
hond staat verstijfd stil bij het zien van een schildpad. Dat is 
een oerreflex bij honden. Dit beeld toont echter aan dat 
het realisme in de beeldhouwkunst bijna vanzelfsprekend 
overhelt naar een licht expressionisme. De beeldhouwer 
heeft zeker getracht de realiteit zo exact mogelijk weer te 
geven, maar als we de musculatuur van deze hond 
bekijken, vooral de pezen aan de poten, dan zien we zo'n 
diep reliëf dat dit toch welhaast als overdreven overkomt. 
Dit is heel vroeg en onverwacht bij een quasi onbekende 
beeldhouwer, van wie we weten dat hij geboren werd in 
St.-Joost-ten-Node in 1840 en dat hij vermoedelijk overleed 
in 1890, maar daarover is geen enkel repertorium zeker. 
Slechts een handvol werken zijn van hem bekend, zoals De 
buldog van Ulm en Samson beide in het Jubelpark. Verder 
zijn er twee bustes van de Académie de Médecine aan 
hem toegeschreven, die van Rembert Dodoens en Louis 
Fallot. Nog een ander dierentafereel, genaamd Close 

Finish of Final Furlong (group of three racehorses and 
jockeys), werd door hem gesigneerd; het werd diverse 
malen geveild in Groot Brittannië tussen 1997 en 2007. Van 
Heffen zou ook een Trophée d'Armes hebben vervaardigd 
in kalksteen in 1872, die vermoedelijk in de tuin van het 
koninklijk paleis staat, maar werk met dat thema als onder-
werp treffen we vele malen in erg stereotiepe uitvoeringen 
aan rond het Warandepark en het Paleis der Academiën. 

Maar La Surprise heeft nog meer verbazende kenmerken. 
Er is wat verwarring omtrent de datum van de creatie, 
1862. Op een website die Brusselse beeldhouwwerken 
beschrijft werd het foutief gedateerd op 1869. De Ameri-
kaanse informatie over het exemplaar in New York geeft 
zelfs het jaar 1969, waarna deze auteur besluit dat dat 
jaartal een vergissing moet zijn. We hebben dit dan ook 
aan een bijzondere inspectie onderworpen en er staat wel 
degelijk 1862 in brons vereeuwigd. Dit is voor een beeld dat 
lichtjes tot expressionisme neigt erg vroeg, maar in de 
beeldhouwkunst in België staat het daarmee voor die tijd 
niet alleen. Zo is er ook het werk van Constantin Meunier 
dat wel eens omschreven wordt als “sociaal realisme”, 
maar dat duidelijk expressionistische trekjes vertoont, 
bijvoorbeeld De mijnwerker, met zijn sterk geprononceerde 
jukbeenderen, trekjes die zelfs doorwerken tot in zijn 
grafisch werk. Meunier werd dan ook bewonderd door 
niemand minder dan Auguste Rodin, die met De Denker 
(1881) duidelijk verwijst naar Meuniers Mijnwerker (1873), 
tenminste toch wat de pose betreft. Maar De Verbazing 
heeft nog iets meer. Het is niet louter een realistisch maar 
ook een symbolisch werk. In al zijn onschuld als een 
voorstelling van dieren toont het hoe de kleine schildpad 
de grote hond tot stilstand brengt, hoe het bange reptiel in 
zijn schulp, de machtige hond van zich kan afhouden en 
bedwingen: het is een dubbele bodem die volledig spoort 
met Meuniers “sociaal realisme”. Ook dat bevestigt het 
avant-garde aspect van La Surprise, welk beeld dan ook 
moet gezien worden in een breder kader: dat van het 
liberale Brussel in de periode 1850-1865, als plaats die vanaf 
1845 in het centrum van Europa fungeerde als een 
wijkplaats voor talloze kunstenaars en intellectuelen die in 
hun vaderland niet veilig meer waren. Rond de Grote 
Markt verbleven o.m. Karl Marx, Friedrich Engels, Arthur 
Rimbaud, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Victor Hugo, 
Multatuli... Hierdoor kreeg Brussel een belangrijke intellectu-
ele en artistieke impuls. In die tijd en in die omgeving 
creëerde Van Heffen De Verbazing, een onverwacht 
interessant werk met een boodschap, dat bij het Paleis der 
Academiën een wat verborgen en vergeten plaats heeft 
gekregen.

Karel Dierickx
(19 april 1940-6 december 2014)

Gedurende 25 jaar was Karel Dierickx docent in 
de schildersafdeling van de Academie van Gent. 
Als kunstenaar leverde hij in de jaren zestig zijn 
bijdrage aan de “Nieuwe Figuratie”, met bijzon-
dere aandacht voor alles wat er mis kan gaan in 
deze wereld, uitgebeeld in felle kleuren. Maar 
bij het begin van het volgende decennium 
verzaakte hij aan de scherpe maatschappijkri-
tiek en met een ware stijlbreuk gooide hij zijn 
werk om naar een diep intimisme met aandacht 
voor de landschappelijke ruimte rondom zich. 
Hij wijzigde zijn coloriet naar bijzonder zachte 
tinten, waarin hij uiting gaf van zijn mijmeren, 
de innerlijke verwerking van de waarneming en 
de vraagstelling over het leven dat de natuur is, 
waarvan de dood ook deel uitmaakt. In zijn 
landschappen opende Karel Dierickx veeleer de 
deur tot zijn eigen emotionele wereld dan dat 
hij een realiteit weergaf. Op zijn manier, maar 
vaak vereenzelvigd met “La nouvelle subjecti-
vité”, reageerde hij tegen de schilderonvriende-
lijke houding van de conceptuele kunst en het 
minimalisme, met als motto “de schilderkunst 
beeldt de wereld niet uit, ze schept een wereld”.

Karel Dierickx was laureaat van La Jeune 
Peinture belge in 1961 en van de Godecharle-
prijs voor schilderkunst in 1963. Hij werd lid 
van de KVAB in de Klasse van de Kunsten in 
1995 en was bestuurder in 2006.

ON   Opgemerkt  
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SILENT NAVIGATIONS toont recent werk van Koenraad 
Tinel. De rode draad in de tentoonstelling is de 
stuurmanskunst waarmee mensen doorheen het leven 
laveren. De figuren varen, schrijden, glijden of bewe-
gen zich anderszins voort op een onbestemde tocht 
door een tijdloos universum. Ook als ze statisch 
afgebeeld worden, roepen ze gestolde beweging op. 
Vaak gaat het om de neerslag van zijn eigen leven, 
waarin een mythische laag zichtbaar wordt. Deze 
verwerking van autobiografisch materiaal is opvallend 
aanwezig in de cyclus Scheisseimer, waaruit een selec-
tie is opgenomen. In deze getekende herinneringen 
staat de vlucht met zijn collaborerende, nazigezinde 
ouders doorheen een tot puin gebombardeerd 
Duitsland centraal. De weg daarheen en terug heeft 
Tinel diepgaand beïnvloed. De terugblik op deze 
episode confronteert hem als een eigentijdse Orpheus 
met het drama van de menselijke existentie. We kijken 
de verschrikking ook recht in het gelaat in de                
Galinskysuite, grote inkttekeningen die hij opdroeg aan 
zijn verdwenen joodse pianolerares uit zijn jeugd, en in 
de reeks La Danse de l’Ephémère, een elegie voor zijn 
overleden familie. De jongste verzameling werken, die 
gestalte geven aan de mythe van Narcissus en Echo uit 
de Metamorphosen van Ovidius, vormen het hart van 
de tentoonstelling. De bezoeker wordt een spiegel 
voorgehouden, waarin de tragiek van de in zichzelf 
opgesloten mens te zien is.

Waarom zeggen we van dingen die niet bewegen dat 
ze ‘stil’ staan? Wat heeft stilte te maken met stasis? 
Zwijgen met vertragen? Zeilen, stromen, dobberen, 
bewegen, ja, maar komen hier de contouren van een 
laatste oever in zicht? Als dat zo is, dan is Tinel tomelo-
zer dan ooit. Al deze werken behoren tot het sterkste 
van wat hij ooit gemaakt heeft.

– David Van Reybrouck, schrijver

Koenraad Tinel (°1934) leeft en werkt al meer dan een 
halve eeuw in het Pajottenland. SILENT NAVIGATIONS 
brengt voor het eerst sculpturen en inkttekeningen 
samen in een solotentoonstelling die een tijdsboog van 
twintig jaar overspant. Realisaties uit de jaren ‘90 
dialogeren met nieuw, nog ongezien werk. Opvallend 
is de krachtige evolutie die dit kunstenaarschap op 
hoge leeftijd toont. De sculpturen in staal en mixed 
media uiten een directe zeggingskracht en een grote 
emotionele intensiteit. Die indringende expressie weet 
hij te bereiken door een beperktheid van middelen en 
een virtuoze beheersing van het materiaal. Naast 
sculptuur krijgt ook het virtuoze tekenwerk ruime 
aandacht. SILENT NAVIGATIONS gaat over de nomadi-
sche mens die de expeditie van het leven in al haar 
onverbiddelijke schoonheid aangaat.

Dat het leven zoveel verval kan verwerken, zoveel 
vernietiging kan verdragen, zoveel dood kan te boven 
komen, is geen reden om het te verwerpen, maar om 
het te eerbiedigen. Het is een argument ten gunste van 
het leven, het zet aan om te leven. Koenraad Tinel kiest 
voor de moed van het bestaan, hoe absurd het ook 
moge zijn. Het problematische is een inherent bestand-
deel van het leven. Het dient tot niets om dit te verber-
gen.
In deze zin staat dit oeuvre zeer onwennig, zelfs tegen-
draads in onze huidige cultuur, die van aftakeling en 
verval één van haar grootste taboes heeft gemaakt. 
Dwaasheid natuurlijk, want hoe kan men leven zonder 
het leven in al zijn facetten te erkennen? Hoe kan 
erkentelijkheid tegenover het leven bestaan terwijl 
men het meest wezenlijke bestanddeel ervan ontkent?

– Francis Smets, cultuurfilosoof

Vooruitblik 2: KOENRAAD TINEL: SILENT NAVIGATIONS 
Exporuimte De Halle, Markt 1, Geel van zaterdag 14 februari tot zondag 31 mei 2015, 
        op vrijdag, zaterdag en zondag10.00-17.00 uur (voor meer info tel. 014 56 66 66).

In 2014 is heel wat verwezenlijkt en ook heel wat veranderd in de Academie. Er werden nieuwe 
statuten gestemd evenals een nieuw huishoudelijk reglement. Vanaf september nam ik als 
algemeen beheerder ook de taken waar van vast secretaris, een functie waarin ik in december 
bevestigd werd voor de periode 2015-2018. Vanaf 1 januari 2015 heeft Willem Elias het voorzitter-
schap overgenomen van Ludo Gelders en werd Hubert Bocken ondervoorzitter, beiden voor de 
periode 2015-2016. 

Eind juni 2014 heeft het VLAC (Vlaams Academisch Centrum) zijn deuren gesloten en verlieten de 
laatste VLAC-fellows de Academie. Ondertussen werd hard gewerkt aan de reeks Standpunten 
en aan een aantal initiatieven van recente datum. Het Denkersprogramma geraakte op 
kruissnelheid, met twee programma´s (“Blended Learning” en “Vlaanderen op weg naar een 
een nieuwsgierige, innovatiegedreven-kennismaatschappij”), die beide besloten werden met 
succesvolle symposia. Er werden twee nieuwe thema´s voor 2015 voorbereid: “Kunst en geld” en 
“De Naoorlogse wereld is voorbij”; de geselecteerde buitenlandse denkers zijn respectievelijk 
Cees Hamelink en Ian Buruma, beiden Nederlanders.

De VCWI (Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit) maakte een eerste volledig 
werkjaar mee en wordt voortaan ook secretarieel ondersteund door de KVAB. De Jonge Acade-
mie, de Onderscheiding Wetenschapscommunicatie en de Reflectiegroep Energie bevestigden 
hun meerwaarde voor de KVAB, evenals de activiteiten van het ACF (Academisch Cultureel 
Forum) en de bilaterale uitwisselingen. De zender “Cultuur 7” wijdde zeven uitzendingen aan het 
boek “Mee met Morgen”, waarbij rond een selectie van thema´s telkens een wetenschapper en 
een kunstenaar geïnterviewd werden door Mark Eyskens en Frans Boenders.

De contactfora kregen een vernieuwde impuls en met de aanpassing van het reglement 
verwachten we in 2015 een nog grotere respons. VLAST (Vlaamse Academische Stem) is niet 
langer een vzw, maar opereert voortaan als een commissie van de KVAB, waarin de zusteraca-
demie KANTL haar zeggenschap blijft behouden. De activiteiten van VLAST gaan onverdroten 
verder en lidmaatschap van VLAST blijft aan te raden voor al wie het werk van KVAB en KANTL 
genegen is.

In oktober 2014 werd het 21ste deel van het Nationaal Biografisch Woordenboek voorgesteld, 
tevens een feesteditie bij de 50ste verjaardag van het belangrijkste biografische repertorium in 
Vlaanderen.

2014 was een bruisend jaar dank zij de inzet van velen, waarvoor mijn dank.
Freddy Dumortier

Vast secretaris

Gouden Penning 
Marleen Temmerman

Nieuwe Leden
KVAB

Laureaten van de 
Academie

Vooruitblik:
Het werk van Osias Hofstatter

Kunst is een kreet
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