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The End of Postwar: welke toekomst voor Europa?
Na de Tweede Wereldoorlog bestond er een brede consensus dat een dergelijke catastrofe zich nooit meer mocht
herhalen. Nationalisme zou voor altijd worden uitgedreven
door pannationale instellingen: de Verenigde Naties en een
verenigd Europa. Sociale gelijkheid zou worden gewaarborgd door de welvaartsstaat. Sociaaldemocraten en
christendemocraten waren het erover eens dat de staat
moest zorgen voor gedegen onderwijs, behuizing en medische voorzieningen voor iedereen.
Aan deze consensus lijkt nu een einde te zijn gekomen. Nationalisme en populisme steken in vele landen weer de kop op.
Sociaaldemocratische idealen hebben plaats gemaakt voor
het neoliberalisme, en het Europese idee is verbleekt.
Waarom? Het Denkersprogramma “The End of Postwar” van
de Academie buigt zich over deze
problematiek. In twee workshops in
oktober, en een afsluitend congres
in december (voor meer info en de
data zie Denkersprogramma p. 4 en
Actua p. 18) zullen denkers uit verschillende landen hier het hoofd
over buigen en pogen te komen tot
enige steekhoudende conclusies.
Ian Buruma
Denker KVAB 2015
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Dit najaar staan twee Denkersprogramma’s centraal in het programma
van de KVAB. Zij krijgen bijzondere aandacht in dit nummer van de
Academieberichten.
Cees Hamelink (prof. em. Universiteit van Amsterdam en VU Amsterdam) is de centrale figuur in het programma Kunst & Geld, op initiatief
van de Klasse Kunsten. Dit handelt over Kunst en overheidsbeleid en
Kunstenaars en stadseconomie. Op 25 september 2015 vond een druk
bijgewoond congres plaats over alternatieven inzake overheidsbeleid
inzake kunsten (waarover meer op onze website). Op 21 november 2015
is er een tweede congres over Stedelijk kunstbeleid met als voornaamste gasten Koenraad Jonckheere en Sas van Rouveroij. In dit nummer
van Academieberichten volgt nog een interview met Cees Hamelinck
over de brandpunten van dit denkersprogramma.
Ondertussen is ook het denkersprogramma The End of postwar/De
naoorlogse wereld voorbij van start gegaan op initiatief van de Klasse
Menswetenschappen met als expert Ian Buruma (prof. Bard College,
New York, en publicist). Hij schetste het uitgangspunt van dit
programma op de voorpagina van dit nummer. Na twee besloten
workshops in oktober volgt op 2 en 3 december 2015 het afsluitend
congres over De erosie van het linkse gedachtegoed, waaraan
bekende academici en politieke denkers zoals Erik Schokkaert, Frank
Vandenbroucke, Philippe Van Parijs en Paul Magnette zullen deelnemen
(zie ook p. 4).
Op het getouw staat ook al een derde denkersprogramma over Water
& Klimaat.
Ik nodig onze lezers van harte uit om samen met de experts en de leden
van de Academie op deze congressen na te denken over de verdere
ontwikkeling van ons kunstenbeleid en van onze fundamentele politieke
opties.
In “De Academie publiceert” wordt verder ingegaan op recente KVAB
publicaties. Met haar Standpunten neemt de KVAB deel aan het debat
over belangrijke maatschappelijke vragen. De Academie heeft ook
een lange traditie op het gebied van de publicatie van wetenschappelijke studies. Sinds kort werkt zij voor een aantal langlopende wetenschappelijke reeksen samen met uitgeverij Peeters te Leuven. Zij biedt
wetenschappers uit diverse domeinen van de menswetenschappen de
mogelijkheid om te publiceren bij een uitgever met een hoge wetenschappelijke reputatie en een internationaal distributienetwerk in
vooraanstaande reeksen erkend in het kader van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor sociale en humane wetenschappen
(VVAB). Ik herinner eraan dat de Academie onderzoekers, ongeacht
hun vakgebied, ook kan ondersteunen door hen voor wetenschappelijke bijeenkomsten gastvrijheid te bieden in het prachtige Paleis der
Academiën. Zie “Contactfora” op onze website (cf. p. 18).
Een van de opdrachten van de KVAB is wetenschappelijk en artistiek
werk van hoge kwaliteit te erkennen en te bekronen. De Academie
hecht groot belang aan correcte en toegankelijke berichtgeving over
wetenschappelijk onderzoek. In deze Academieberichten worden een
aantal onderzoekers in de bloemetjes gezet die een bijzondere bijdrage
hebben geleverd op het vlak van de wetenschapscommunicatie. Ik
nodig u tevens graag uit tot de uitreiking van de prijzen voor Wetenschapscommunicatie op 21 oktober a.s. in het Paleis der Academiën
(zie p.9).
Hubert Bocken, Voorzitter

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter
Op 24 september heeft de Algemene Vergadering de
professoren Hubert Bocken en Jacques Willems verkozen tot
respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de KVAB. Hun
mandaat duurt tot 31 december 2016.

Hubert Bocken (°19 april 1944)
Hubert Bocken is emeritus gewoon hoogleraar van de UGent,
gespecialiseerd in verbintenissenrecht, milieurecht en rechtsvergelijking. Hij is doctor in de rechten en geaggregeerde
voor het hoger onderwijs van de UGent, evenals Master of
Laws van de Harvard Law School. Aan de UGent was hij o.m.
decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en lid van de
Raad van Bestuur. Hij was voorzitter van de Vlaamse Raad
voor het Leefmilieu. Hij is momenteel ook voorzitter van de
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van
België en Nederland en van het Tijdschrift voor Privaatrecht.
Hij was bestuurder van de Klasse van de Menswetenschappen in de periode 2013-2014 en ondervoorzitter van de KVAB
sedert 2015. Hij was o.a. penvoerder bij het opstellen van de
nieuwe statuten en huishoudelijk reglement van de KVAB en
werkte ook de nieuwe publicatiestrategie van de Academie
uit.

Jacques Willems (°18 september 1939)
Jacques Willems is emeritus gewoon hoogleraar van de
UGent. Zijn onderzoek en onderwijs situeerden zich in de
analyse van elektrische energienetten en dynamische
systemen. Hij is burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch
ingenieur, doctor in de toegepaste wetenschappen en
geaggregeerde voor het hoger onderwijs van de UGent,
alsook Master of Science in Electrical Engineering van het MIT.
Aan de UGent was hij decaan van de Faculteit Toegepaste
Wetenschappen in de periode 1988-1992 en rector van 1993
tot 2001. Hij was voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire
Raad en van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Sinds 2001 is hij voorzitter van de Universitaire Stichting. Hij is
eveneens voorzitter van het Comité van toezicht van de
VCWI. Hij was bestuurder van de Klasse van de Technische
Wetenschappen in 2013-2014.
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Denkersprogramma Kunst & Geld
Kunstbeleid kan niet zonder fondsen maar baalt van geldcultuur: Interview met Cees Hamelink

Marc Vanneste

‘Kunst en geld’ is het thema dat de Klasse van de
Kunsten van de KVAB voor haar denkersprogramma
heeft gereserveerd. Professor Cees Hamelink, emeritus
hoogleraar Internationale Communicatie aan de
universiteit Amsterdam en hoogleraar Media, Religie en
Cultuur aan de VU Amsterdam, werd als denker
aangetrokken. Het thema doet bij een eerste, vluchtige reflectie onwillekeurig denken aan de exuberante
bedragen die bij het veilen van topwerken als
Wanneer ga je trouwen? van Paul Gauguin (264
miljoen euro) en De Kaartspelers van Paul Cézanne
(229 miljoen euro) werden neergeteld en waarover
met graagte – want spectaculair – in de media werd
bericht. Het doet een hele reeks vragen rijzen over de
prijssetting, de drijfveer van de koper, de rol van de
collectioneur, de ethische facetten van zo’n praktijken.
Maar eigenlijk zijn dit maar rimpelingen aan het oppervlak. Het denkersproject ‘Kunst en geld’ graaft dieper,
probeert aan de hand van een zorgvuldige analyse de
maatschappelijke relevantie van de hele Vlaamse
kunstsector in de verf te zetten. Dit gaat uiteraard
verder dan de beeldende kunsten. Ook muziek,
architectuur, podiumkunsten en letterkunde komen in
beeld. Er wordt uiteindelijk gepleit voor een ‘duurzaam’
kunstenbeleid waar alle kunstuitingen volwaardige
kansen krijgen. Dit kan niet zonder de beschikking over
de nodige infrastructuur, aandacht voor kunsteducatie, een leefbaar statuut voor de kunstenaar. En hier
komt onvermijdelijk geld om het hoekje kijken. Voor het
ter beschikking stellen van middelen wordt in de eerste
plaats een beroep gedaan op de overheid. Hoe ver is
zij bereid om de kunsten hoog op het prioriteitenlijstje te
plaatsen? Denker Cees Hamelink hoopt dat het
denkersprogramma uitmondt in een reeks aanbevelingen die de overheid overtuigt van de noodzaak om
het kunstbeleid ernstig te nemen en – waar nodig – bij
te sturen. Wat waren tot nog toe zijn ervaringen als
bezieler van het denkersproject? Een gesprek.

Wie heeft u gevraagd om het denkersproject ‘Kunst en
Geld’ vorm te geven?

“

Cees Hamelink: “Confrater Bart Verschaffel (UGent)
heeft me benaderd met de vraag of ik bereid was het
denkersproject ‘Kunst en Geld’ te begeleiden. Tja, dat
was toch even nadenken, want het thema is behoorlijk
ingewikkeld. Bovendien geeft het gemakkelijk aanleiding tot onvruchtbare polarisatie en tot debatten over
vragen zoals: indien er meer geld nodig is, moet er dan
een beroep worden gedaan op publieke, dan wel
privéfondsen, bijvoorbeeld? Het leek me belangrijk om
samen met de stuurgroep binnen de Klasse van de
Kunsten tot een gemeenschappelijke noemer te
komen. De brede problematiek heb ik samengevat in
10 ‘brandende kwesties’ (zie kaderstukje p. 7). Ze
vormden de basis voor verdere discussie. We raakten
het erover eens dat ‘duurzaamheid’ het Leitmotiv van
het denkersprogramma moest worden.”

Deze planeet is op het vlak van cultuurbele
cultuurbeleving nog lang niet verloren. We moeten er
wel hard aan werken om de culturele evolutie
niet af te remmen.

”

In hoeverre was u vertrouwd met het kunstenlandschap in Vlaanderen?

Cees Hamelink: “Als bestuurder en voorzitter van de
Jan van Eyck Academie in Amsterdam, die zo’n
typische Euregio-instelling is, kwam ik in contact met
confraters zoals Bart Verschaffel, Jacques Devisscher
en Koen Brams. Zij hielden me op de hoogte van wat er
allemaal reilde en zeilde binnen de Vlaamse kunstwereld. Bovendien hield ik gastcolleges in Leuven en
Gent. Ik maakte van mijn aanwezigheid in Vlaanderen
gebruik om musea en galerijen te bezoeken en had
geregeld ontmoetingen met Vlaamse kunstenaars. Zo
kreeg ik een vrij globaal beeld van het kunstenlandschap in Vlaanderen.”

Duurzaamheid is de rode draad geworden van het
project. Het thema van het hoofdcongres op 25
september jl. luidde ‘Naar een duurzaam kunstenlandschap’. Kunt u dat toelichten?
Cees Hamelink: “Het proces van culturele evolutie is op
deze planeet al meer dan een miljoen jaar aan de
gang. Hierin hadden en hebben kunsten een vooraanstaande rol. De vraag is nu: willen we dit proces in de
21ste eeuw voortzetten? Een positief antwoord ligt voor
de hand maar is wel verbonden aan een aantal
voorwaarden. Verandering, dynamiek, diversiteit en
samenwerking zijn inherent aan zowel de biologische
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“

als de culturele evolutie. En het is ons aller plicht om die
ontwikkeling duurzaam te maken. Zo zijn we bij
duurzaamheid uitgekomen als gemeenschappelijk
thema. Ook een politiek correcte invalshoek bij mijn
weten. Iedereen wil toch dat onze planeet behouden
blijft? Bovendien leek dat een prima gemeenschappelijke noemer om de link naar geld (financiering) te
maken. Dat bleek ten overvloede tijdens 2 minicongressen met betrokken partijen zoals individuele kunstenaars, beleidsmakers, sponsors, verzamelaars, mecenaat en afnemers van kunst (muziek-, theaterhuizen,
musea) en curatoren. Hier werd de basis gelegd voor
de congresagenda van 25 september. Wil je de
culturele evolutie duurzaam maken, dan moeten de
productie van kunst, de distributie en de ontsluiting
ervan ingebed worden in een gemeenschappelijke
infrastructuur en zoiets kost onvermijdelijk geld. Op die
manier werd een gezamenlijk uitgangspunt gecreëerd
om na te denken over een wenselijk cultuurbeleid en
de middelen die vereist zijn om dit te realiseren.”

Een cultuur van calculatie en financiële
weegschaalpolitiek is niet goed voor de auto
autonomie van de kunst noch voor die van de
wetenschap.

”

Geld, goed overwogen en met inzicht besteed, is het
cement voor duurzaamheid. Haaks daarop staat de
geldcultuur die een bedreiging vormt voor een
creatieve kunstensector?

Cees Hamelink: “De monetaire waarde is onze
culturele evolutie helaas dominant gaan beheersen.
De economie heeft alles in een houdgreep. Zij koloniseert de wereld. Alles is afhankelijk van zakelijke afspraken. Een cultuur van calculatie en financiële weeg-

Curriculum Cees Hamelink
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Cees Hamelink is emeritus hoogleraar Internationale
Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam.
Aan de Vrije Universiteit Amsterdam doceerde hij
Media, Religie en Cultuur. Aan deze universiteit is hij nu
Athena hoogleraar voor mensenrechten en gezondheidszorg.
Als onderzoeker probeert hij de relatie te ontrafelen
tussen mensenrechten, communicatie en globalisering.
Hij heeft zich op diverse terreinen ingezet voor de
mensenrechten. Cees Hamelink was ook een adviseur
van de toenmalige secretaris-generaal van de VN Kofi
Annan. Hij publiceerde 17 boeken over cultuur en
technologie. In zijn vrije tijd is hij een fervent jazzmusicus.
Hij maakt deel uit van het Bourgondisch Combo dat
optreedt in binnen- en buitenland.

schaalpolitiek is niet goed voor de autonomie van de
kunst noch voor die van de wetenschap. En dat is
nefast voor de duurzaamheid. Alles lijkt wel topsport
met de gekende uitwassen als gevolg. Het ziet er
beroerd uit voor de kwaliteit van een samenleving
waar geld de allesbepalende toetssteen is geworden.
Het komt er voor ons, mensen, op aan om ons los te
maken van denkreflexen als: wat brengt het ons op?, is
dit wel rendabel? Veeleer zouden we ons de vraag
moeten stellen: wat doet het met ons als mensen?”

Is geld besteden aan ontoegankelijke kunst niet een
verspilling van middelen?
Cees Hamelink: “Welnee, zowel kunst als wetenschap
moeten de vrijheid hebben om nutteloos te zijn. Het
verleden heeft aangetoond dat begeesterd onderzoek de meest onwaarschijnlijke zaken heeft voortgebracht op het vlak van zowel cultuur als wetenschap.
Sommige ontdekkingen berusten gewoon op toeval, of
waren het ongewilde nevenresultaat van ander onderzoek. In een geldcultuur is er evenwel geen ruimte voor
zaken die nutteloos zijn. Het komt het beleid toe om dit
bij te stellen en budgettaire ruimte te creëren waarbinnen de wetenschapper en/of kunstenaar zich in
vrijheid kan ontplooien. Neem nu Vincent van Gogh. In
zijn tijd was zijn kunst ook ontoegankelijk. Gelukkig stond
zijn broer en kunsthandelaar Theo hem op cruciale
momenten terzijde, zowel moreel als financieel. Ware
het niet prettig geweest indien toen een deel van het
vele geld dat nu aan zijn schilderijen wordt verdiend,
gebruikt had kunnen worden om hem te helpen? Bij
kunst en ook bij wetenschap hoort autonomie, wil men
op een gedreven wijze op zoek kunnen gaan naar
nieuwe ideeën, nieuwe vormgeving. En dan mag men
niet in de wielen worden gereden door mensen die
zeggen ‘het rendement is onvoldoende’. Indien we de
toekomst van deze planeet veilig willen stellen, moeten
we ons enigszins los zien te maken van deze wurgende
geldcultuur.”

Siegfried De Buck, Willem Elias, Cees Hamelinck en Bart Verschaffel
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Congres: Kunst & Stad op 21 november 2015
Paleis der Academiën, auditorium Albert II
Programma:

zeggen dat de overheid hier een verpletterende
verantwoordelijkheid draagt. Bij ervaring weet ik ook
dat ‘onbekend onbemind maakt’. Zelf ben ik een
fervent jazzmuzikant. Op een dag nodigde ik mijn
studenten uit naar een jazzconcert. Niks dan lof
achteraf. “Leuk, het swingt, we komen vaker”, waren
de reacties. In de muziekschool van Amsterdam
worden o.m. big band en jazz gedoceerd. Zodra de
leerlingen ermee bekend zijn, begint hun liefde voor
deze muziekvormen te groeien. Neen, deze planeet is
op het vlak van de culturele beleving nog lang niet
verloren. We moeten er wel hard aan werken om de
culturele evolutie niet te stremmen. Ik hoop dat het
denkersprogramma met zijn hoofdcongres op 25
september iets bijgedragen heeft aan de instandhouding en de positieve ontwikkeling van het kunstenlandschap. Daar werd gedebatteerd en nagedacht over
kwesties zoals het fiscaal regime van de auteursrechten,
het Vlaamse cultuurbeleid, de kunstenaarsloopbanen en
het kunstenaarsstatuut, kunsteducatie, de rol van de
media en de communicatieproblematiek. Alles moet
uitmonden in een reeks aanbevelingen die steun en
richting bieden aan een duurzaam kunstenlandschap in
Vlaanderen.”

De laatste van uw 10 punten kwesties heeft te maken
met de stad en de kunst, de stad als kunstwerk. Er wordt
op 21 november een apart congres aan gewijd.
Vanwaar die keuze?
Cees Hamelink: “In de toekomst valt de duurzaamheid
van het kunstenlandschap in belangrijke mate samen
met de ontwikkeling van de stad. Zij wordt in de
komende jaren de belangrijkste habitat voor de
meerderheid van de wereldbevolking. Een van de gevol-

- Inleiding door Cees Hamelink
- Opening door de heer Sven Gatz
- Kunst & Stad in cultuurhistorisch perspectief, door
Koenraad Jonckheere
- De hedendaagse situatie van steden als trekkers op
cultureel gebied, door Sas van Rouveroij van
Nieuwaal
- Voorstelling toekomstscenario’s voor Kunst & Stad.
Een audiovisuele presentatie van een denkoefening
met creatieve visionaire mensen: Katelijne De Corte,
Ugo Dehaes, Frederik De Wilde, Pieter Martens, Noël
Salazar, Karel Van Haesebrouck, Eric Mannens, Michiel
Dehaene, Lionel Devlieger, Bart Verschaffel.
gen daarvan is dat de stad een steeds belangrijkere rol
zal opeisen in de internationale politiek en het mondiale
cultuurbeleid. De idee is zelfs al gelanceerd om de
burgemeesters meer verantwoordelijkheid toe te
schuiven bij het uittekenen van mondiale beleidslijnen.
Want ze hebben meer voeling met wat er leeft onder de
bevolking dan de nationale leiders. De trend heeft ook
gevolgen voor het kunstenbeleid. Er wordt tijdens het
seminarie van 20 en 21 november nagegaan hoe de
relatie tussen de stad en de kunst de afgelopen eeuw,
decennia is gegroeid en welke vormen die zal aannemen tegen pakweg 2060. Uiteindelijk wordt geprobeerd
om een scenario uit te tekenen dat de toekomstige
verhouding schetst tussen de stad en de kunst. De
architectuur, de musea, de operahuizen, de concertgebouwen, de toneelhuizen en de openbare ruimte bieden
de stad een meerwaarde. Hoe organiseer je tegen 2060
de interactie tussen oud en nieuw? Voor culturele
instellingen is de stad de thuisbasis en de wereld het
speelveld. Hoe gaat het urbane kunstbeleid met deze
evolutie om? Allemaal kwesties die tijdens het symposium
van 20 en 21 november aan bod zullen komen.”

Denkersprogramma in voorbereiding:

tatiestrategie
Water & Klimaat: een adaptatiestrategie
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Klimaat leeft, maar de indruk heerst dat het steeds slechter gaat met klimaat, natuur en milieu. Dit
Denkersprogramma, op initiatief van de Klasse Technische Wetenschappen, wil het debat aangaan
met alle mogelijke stakeholders en een onderscheidende ‘positive narrative’ brengen die de wisselwerking tussen water en klimaat in kaart brengt (technologie, milieubeleid). Zij wil vooral perspectieven bieden voor een toekomstig beleid in Vlaanderen. Een intensieve Fact Finding Week eind oktober
2015 geeft het startschot aan een denkproces waaruit een aantal acties kunnen voortkomen die ten
goede inspelen op de adaptatie aan de huidige klimaatveranderingen. Twee experts, Margaret
Catley-Carlson (Global Water Partnership Canada) en Glen T. Daigger (International Water Association), zullen hun conclusies in de Academie presenteren tijdens het slotcongres op 17 juni 2016.

Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie 2015

De Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie
van de KVAB en de Jonge Academie (JA) willen
wetenschappers bekronen die hun onderzoeksgebied
op een adequate en interessante wijze bij het grote
publiek weten te brengen. Jaarlijks worden een
loopbaanprijs en een aantal jaarprijzen toegekend
door de stuurgroep wetenschapscommunicatie, een
jury met leden van KVAB en JA, medewerkers van de
expertisecellen wetenschapscommunicatie van de
associaties, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven,
de media… De loopbaanprijs ging de vorige jaren al
naar Johan Braeckman en Herman Van Goethem.
De laureaten 2015 werden bekend gemaakt op 2 juli
op de Summer School Wetenschapscommunicatie
"Zeg ’t eens".
De onderscheidingen wetenschapscommunicatie
werden uitgereikt op het “Event Wetenschapscommunicatie” dat plaats had in het Paleis der Academiën op
21 oktober 2015. Na een welkomstwoord van minister
Philippe Muyters en een lezing van Rob Ramaker over
alternatieve metrieken voor onderzoeksimpact gaf
wetenschapsjournaliste en professor Ionica Smeets een
gesmaakte lezing "Hoe vertel ik het mijn buurman?". Na
de uitreiking van de onderscheidingen leidde Jan
Hautekiet een panelgesprek tussen de laureaten.
De loopbaanprijs 2015 ging naar het wiskundige duo
professor Paul Igodt (KU Leuven) en emeritus professor
Frank De Clerck (UGent). Zij namen in 1985 het initiatief
om de Vlaamse Wiskundeolympiade op te richten en
coördineerden dit evenement sindsdien. Daarnaast
organiseerden ze nog tal van andere wiskunde-, denken puzzelwedstrijden, die jaarlijks meer dan 80 000
jongeren motiveren tot de studie van wiskunde en
aanverwante wetenschappen.

Frank De Clerck en Paul Igodt

De jaarprijzen wetenschapscommunicatie werden in
2015 toegekend aan:
- Kevin Ariën, viroloog aan het Instituut voor Tropische
Geneeskunde, die wetenschappelijk advies gaf bij de
tv-serie Cordon en duiding gaf bij de ebola-epidemie
in West-Afrika;
- Stijn Baert (UGent) voor de structurele samenwerking
met de persdienst van zijn universiteit voor de communicatie over zijn arbeidseconomisch onderzoek;
- Gert Matthijs en Pascal Borry (KU Leuven) voor de
tentoonstelling Iedereen GENiaal op het Cartoonfestival in Knokke-Heist, en het bijhorende boek;
- De interuniversitaire wetenschapscommunicatievereniging Breinwijzer vzw die neurowetenschappers
toelaat hun onderzoeksdisciplines bij een breed publiek
te brengen;
- Chris Callewaert (UGent), voor zijn sterk en taboedoorbrekende communicatie over zijn microbiologisch
onderzoek over lijfgeur;
De Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750
(KU Leuven) voor de blog cultuurgeschiedenis.be;
- Leen Engelen (KU Leuven) die de Belgische film De
Grote Oorlog wetenschappelijk begeleidde;
- Sophie Mossoux (VUB) voor de ontwikkeling van het
bordspel Hazagora rond geogevaren, dat jongeren
inzicht geeft in de complexe interacties tussen de mens
en zijn omgeving;
- Patrick Mullie (VUB), die op radio, tv, kranten en online
media het publiek onafhankelijke informatie over
voeding biedt;
- Wouter Rogiest (UGent), die met zijn berekening en
simulaties van de Walibi-voorsteekpas de nationale
pers haalde en zo de relevantie van wiskunde toelicht;
- Roeland Samson (UAntwerpen) voor zijn citizenscience project AIRbezen, waarbij vele Antwerpenaren
meewerkten aan een onderzoek over de luchtkwaliteit
met aardbeienplanten;
- Marit Van Cant (VUB), voor het betrekken van het
publiek bij het reinigen van resten van menselijke
botten in archeologisch onderzoek;
- Marian Verhelst (KU Leuven), voor Innovationlab dat
unieke pakketten projectwerk van ingenieurs ter
beschikking stelt van leerkrachten, en haar aanwezigheid in de media als gerespecteerd rolmodel;
- Johan Wagemans (KU Leuven en KVAB) voor zijn
massa-experiment Het Geheugen van Vlaanderen,
dat op één dag 14 139 Vlamingen onderwierp aan
online geheugentesten in het kader van zijn neurowetenschappelijk onderzoek.
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volumes. Recent verschenen studies van N. Peeters en
J. Hanus (cf. Infra). In druk zijn werken van G. Gielis over
Nicolaas Coppin, P. Martens over de vestingsoorlog in
de Nederlanden in de 16de eeuw en K. van Gelder
over het bestuur in de Nederlanden na de Spaanse
successieoorlog. De redactieraad staat o.l.v. prof. dr.
A.-M. Vandenbergen
(annemarie.vandenbergen@ugent.be).
– Collectanea Hellenistica behandelt de geschiedenis
van de gebieden rond de Middellandse Zee van
Alexander de Grote tot Cleopatra (ca. 330 tot 30 voor
Chr.). De reeks telt momenteel 6 delen. Recent
verscheen K. Vandorpe, W. Clarysse, H. Verreth,
Graeco-Roman Archives from the Fayum (meer
hierover infra). De redactieraad staat o.l.v. prof. dr. W.
Clarysse (willy.clarysse@arts.kuleuven.be).
– Iuris Scripta Historica is gewijd aan de rechtsgeschiedenis en wordt uitgegeven door het Wetenschappelijk
Comité voor Rechtsgeschiedenis van de KVAB. De
reeks is op zich erkend in het kader van de VABB. Er
verschenen al 30 delen. De redactieraad staat o.l.v.
prof. dr. Dirk Heirbaut (dirk.heirbaut@ugent.be). Een
werk van B. Van Hofstraeten over vennootschappen
en vennootschapsrecht in de middeleeuwen en de
moderne tijd is in druk.

Publiceren in de wetenschappelijke
reeksen van de Academie

De KVAB verwelkomt manuscripten van hoge
kwaliteit voor de reeksen Collectanea Hellenistica, Iuris Scripta Historica en Verhandelingen van
de KVAB, Nieuwe Reeks. Zowel bundels met een
sterke thematische samenhang als monografieën
komen in aanmerking. Belangstellende auteurs
kunnen een voorstel tot publicatie of een
afgewerkt manuscript per mail voorleggen aan
de (hoger vernoemde) voorzitter van de redactieraad van de betrokken reeks (met kopie aan
publicaties@kvab.be). Indien het voorstel ontvankelijk is, wordt de auteur voorgesteld om met de
KVAB een samenwerkingsovereenkomst te sluiten
die de procedure voor de opname in de reeks
regelt. De beslissing om het werk al dan niet te
publiceren wordt door de redactieraad getroffen
na een anonieme peer review met externe
lectoren geleid door de voorzitter van de redactieraad.

– Iusti Lipsi Epistolae beoogt een kritische teksteditie van
de brieven van de humanist Iustus Lipsius (1547-1606).
Gestart in 1968 omvat de reeks nu 10 volumes. De
redactieraad wordt geleid prof. dr. S. Van den Broecke
(steven.vandenbroecke@ugent.be).
– Corpus Catalogorum Belgii publiceert de middeleeuwse bibliotheekcatalogi van de Zuidelijke Nederlanden. Eind 2015 verschijnt het laatste deel van de
reeks: B. Vandenabeele, De Bourgondische hertogen.
De redactieraad staat o.l.v. prof. dr. A. Derolez
(a.derolez@gmail.com).

Zie verder http://www.kvab.be/publicaties/bestelinformatie.aspx. Hier is voor elk van de reeksen een link
te vinden naar de lijst van de gepubliceerde werken
op de website van uitgeverij Peeters (www.peetersleuven.be) waar tevens bestellingen kunnen geplaatst
worden.
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Recente publicaties in de KVAB reeksen
N. Peeters, Frans Francken de Oude (ca. 1542-1616).
Leven en werken van een Antwerps historieschilder,
Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie
van België voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe
reeks, 26, Peeters, Leuven, 2013, 344 p. (ISBN: 978-90-4293085-8, 344 p., 64 €).

K. Vandorpe, W. Clarysse, H. Verreth, Graeco-Roman
Archives from the Fayum, Collectanea Hellenistica,
6,
Talige diversiteit
in het Vlaamse onderwijs
Leuven, Peeters, 2015, 496 p. (ISBN: 978-90-429-3162-6,
105 €)
Problematiek en oplossingen

Scholen met een groot aantal leerlingen die het Nederlands niet als thuista

uitzondering meer. Meertalige instroom van leerlingen in de school is een feit
nieuwe situatie ook een probleem vormt en zo ja, wat de oplossing is.

De auteurs van dit standpunt argumenteren voor een meer genuanceerd

debat, dat gekenmerkt wordt door polarisering. Zo wordt vrij algemeen aan
heden die leerlingen met een migratie-achtergrond op school hebben in de

zijn aan hun gebrekkige kennis van de schooltaal. Bijkomend wordt dan ges

enkel kan worden opgelost door een strikt eentalig beleid binnen de klas e

stellen zowel de oorzaak als de gezochte oplossing voor dit probleem in vraa

niet alleen omdat kan worden vastgesteld dat de aanpak niet de verwach

Summary: The Fayum is a large depression in the western
desert of Egypt, receiving water directly from the Nile. In
the early Ptolemaic period the agricultural area
expanded a great deal, new villages were founded and
many Greeks settled here. When villages on the outskirts
were abandoned about AD 300-400, houses and cemeteries remained intact for centuries. Here were found
thousands of papyri, ostraca (potsherds) and hundreds
of mummy portraits, which have made the area famous
among classicists and art historians alike. Most papyri
and ostraca are now scattered over collections all over
the world. The sixth volume of Collectanea Hellenistica
presents 145 reconstructed archives originating from this
region, including private, professional, official and
temple archives both in Greek and in native Demotic.

maar ook omdat de uitgangspunten niet wetenschappelijk zijn onderbouw

dan ook voor een onderwijspolitiek die stoelt op een meer realistische en op

analyse en een meer humane aanpak. Een dergelijke politiek plaats

'probleem' in het juiste perspectief, en houdt rekening met andere fac

economische achtergrond en schoolattitudes, die een grotere rol spelen

debat wordt erkend. Anders- en meertaligheid worden in dit standpunt op

Samenvatting: Frans Francken de Oude (ca. 1542-1616)
was een van de bekendste historieschilders van zijn tijd.
Als zelfstandig schilder specialiseerde hij zich in altaarstukken. Met zijn triptieken wist hij zowel gilden en
ambachten als religieuze orden te bekoren. Hij startte zijn
carrière in de woelige jaren '70 van de 16de eeuw en
eindigde tijdens het bewind van Albrecht en Isabella. Zijn
oeuvre en levensloop zijn dan ook verbonden met de
politieke, religieuze, socio-economische en culturele
veranderingen die de 2de helft van de 16de eeuw en de
eerste decennia van de 17de eeuw typeerden. Hoewel
Frans Francken tijdens zijn leven geprezen werd, raakte
zijn oeuvre na zijn dood al snel in de vergetelheid. De
catalogue raisonné brengt niet alleen de nog
bewaarde werken terug onder de aandacht, maar
werpt ook licht op een fascinerend verloren gegaan
oeuvre.

J. Hanus, Affluence and Inequality in the Low Countries.
The City of 's-Hertogenbosch in the Long Sixteenth
Century, 1500-1650, Verhandelingen van de Koninklijke
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten. Nieuwe reeks, 28, Peeters, Leuven, 2014, 356 p.
(ISBN: 978-90-429-3146-6, 67 €).

Summary: Did the inhabitants of ‘s-Hertogenbosch benefit from the economic ebb and flow of the long sixteenth
century (1500-1650)? Through this central question,
Affluence and Inequality addresses wider issues of
economic growth and decline in an (advanced)
pre-industrial economy. Challenging traditional questions with innovative and ground-breaking methods lead
to a fresh perspective on the economic and social
history of the early modern Low Countries. Building on
individual and household experience, connecting fiscal,
financial, occupational and social dots, Jord Hanus
shows that the so-called structural decline of the
17th-century Southern Low Countries was in fact a next
step in a series of structural transformations characterizing the Low Countries during the pre-industrial period.
Also, even though poverty was very real for a minority of
the urban population, for the majority, the sixteenth and
seventeenth centuries brought agreeable living
standards. In contrast to a range of southern European
cities framed equal in poverty, the urban centres of the
Low Countries were both unequal and affluent.
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benaderd, als een meerwaarde die wordt meegenomen in een zinvolle aa
wijs.

Dit standpunt vond zijn oorsprong in voordrachten en discussies in het kader v

'Urban multilingualism in the European Union: bridging the gap between la

language practices', dat plaats vond te Brussel op 4 april 2014, onder de aus

lijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en me

het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Twee van de a

punt, Prof. Stef Slembrouck (Universiteit Gent) en Prof. Piet Van Avermaet (Un

ten deel uit van het wetenschappelijk comité en waren mede-organisator

Prof. Em. Anne-Marie Simon-Vandenbergen (Universiteit Gent), behoort tot d
wetenschappen van de KVAB.

Nieuwe standpunten van de Academie
Standpunten 30: Talige diversiteit in het Vlaams onderwijs: problematiek en oplossingen

Standpunten 33: Higher education in the digital era. A
thinking exercise in Flanders

Scholen met een groot aantal
leerlingen die het Nederlands
niet als thuistaal hebben, zijn
geen
uitzondering
meer.
Meertalige
instroom
van
leerlingen in de school is een
feit. De vraag rijst of deze
nieuwe situatie ook een
probleem vormt en zo ja, wat
de oplossing is.

ShouldHigherhigher
education
education
in the digital era
institutes regard the digital
revolution as a threat or
ignore it as just another dot
com bubble? Did Flemish
universities and colleges miss
the train already? The latter
certainly not (yet). Flemish
institutes
are
intensively
engaged in e-learning: by
Higher education
in the digital era
scientific research, through a
Georges Van der Perre
wide range of pilot projects
Jan Van Campenhout (eds.)
(up to the organization of their
own MOOCs, Massive Open
Online Courses) and by
thorough discussion and reflection. Two ‘thinkers in
residence’ were invited in 2014 by the KVAB to explore
the state of the art in Flemish Higher Education. Both
Thinkers are international top experts in the advanced
use of ICT in education.
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Talige diversiteit
in het Vlaams onderwijs
Problematiek en oplossingen

De auteurs van dit standpunt
argumenteren in het publieke
debat, dat gekenmerkt wordt
door polarisering, voor een
meer genuanceerde visie. Zo wordt vrij algemeen
aanvaard dat de moeilijkheden die leerlingen met een
migratieachtergrond op school hebben, in de eerste
plaats te wijten zijn aan hun gebrekkige kennis van de
schooltaal. Bijkomend wordt dan gesteld dat dit
probleem enkel kan worden opgelost door een strikt
eentalig beleid binnen de klas en de school. De auteurs
stellen zowel de oorzaak als de gezochte oplossing
voor dit probleem in vraag. Dat is noodzakelijk, niet
alleen omdat kan worden vastgesteld dat de aanpak
niet de verwachte vruchten afwerpt, maar ook omdat
de uitgangspunten niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. De auteurs pleiten dan ook voor een onderwijspolitiek die stoelt op een meer realistische en op
empirie gebaseerde analyse en een humanere
aanpak. Een dergelijke politiek plaatst anderstaligheid
als 'probleem' in het juiste perspectief, en houdt
rekening met andere factoren zoals sociaaleconomische achtergrond en schoolattitudes, die een grotere
rol spelen dan in het klassieke debat wordt erkend.
Anders- en meertaligheid worden in dit standpunt op
een positieve manier benaderd, als een meerwaarde
die wordt meegenomen in een zinvolle aanpak van
het onderwijs.
Piet Van Avermaet
Stef Slembrouck
Anne-Marie Simon-Vandenbergen
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Dit standpunt vond zijn oorsprong in voordrachten en
discussies in het kader van het contactforum Urban
multilingualism in the European Union: bridging the gap
between language policies and language practices,
dat plaats had in Brussel op 4 april 2014 in de KVAB met
financiële steun van het FWO-Vlaanderen. Twee van
de auteurs van het standpunt, Prof. Stef Slembrouck
(UGent) en Prof. Piet van Avermaet (UGent) maakten
deel uit van het wetenschappelijk comité en waren
medeorganisatoren. De derde auteur, Prof. em. AnneMarie Vandenbergen (UGent) is lid van de Klasse van
de Menswetenschappen van de KVAB.

A thinking exercise in Flanders

Should higher education institutions embrace the digital revolution as the key to a new future? Should

they resist it as a threat to their very essence, or just ignore it as just another dot com bubble? Did
Flemish universities and colleges miss the train already?

The latter certainly not (yet). Flemish institutions are intensively engaged in e-learning: by scientific

research, through a wide range of pilot projects (up to the organization of their own MOOCs, the
famous Massive Open Online Courses) and by thorough discussion and reflection.

The above was one of the conclusions made by the two ‘thinkers in residence’ who were invited in

2014 by the KVAB to explore the state of the art in Flemish Higher Education and to confront it with
their own vision and experience. Both Thinkers are international top experts in the advanced use of
ICT in education.

Diana Laurillard (University College London, London Knowledge Lab) is professor of Learning
with Digital Technologies and has a considerable experience in research and implementation

of new ICT-based technologies in education. She has developed systematic methods and
software tools (learning designers) for the production of new electronic learning materials and
their optimal use in real life conditions.

Pierre Dillenbourg is professor at the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), School
of Computer & Communication Sciences, and has built an extended expertise in MOOCs,
Computer-supported collaborative learning and work, Learning Technologies, and HumanComputer Interaction. He coordinates the development and support of MOOCs at EPFL.

For a year the Thinkers collaborated closely with a local experts group involving representatives from
the higher education institutions, the relevant official bodies (ministry of education, accreditation
body NVAO, educational council VLOR, interuniversity council VLIR) as well as the coordinating

student organization VVS. They participated in various seminars and workshops at the five Flemish
Universities and the UCL (Université Catholique de Louvain).

Each of the Thinkers has cast his/her conclusions and recommendations into a final position paper,

contained in this report. Diana Laurillard lucidly develops her ‘thinking about blended learning’ in

Flanders: blended learning requires thoughtful ‘learning design’ in order to improve the learning of
the student as well as the cost effectiveness of higher education. Pierre Dillenbourg firmly proposes ‘a

digital strategy for Flanders universities’ in order to strengthen and broaden their societal function by

the optimal integration of digital technology. The full texts of both papers are published in this report.
After the KVAB closing symposium of November 19th, 2014, Diana Laurillard and Pierre Dillen-

bourg presented keynote lectures to the 13th Ethical Forum of the University Foundation “Will
universities survive the e-learning revolution”? A selective synthesis of this forum by Philippe

A thinking exercise in Flanders

Van Parijs (UCL) is added as an epilogue to the Thinkers’ position papers.

In the spring of 2015, members of the local experts group reflected thoroughly on the Thinkers’ ideas,

and elaborated them further into the group’s own conclusions and recommendations for the Flemish

scene. The report of the reflection group is published as KVAB-Standpunt 34: Hoger onderwijs voor de
digitale eeuw (Higher education for the digital century).

Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, 2015
Standpunten 33

Diana Laurillard (University College London, London
Knowledge Lab), professor of Learning with Digital
Technologies, is an expert in research and implementation of new ICT-based technologies in education. She
has developed systematic methods and software tools
(learning designers) for the production of new electronic learning materials and their optimal use in real life
conditions.
Pierre Dillenbourg, professor at the Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL), School of Computer &
Communication Sciences, has built extended expertise
in MOOCs, Computer-supported collaborative learning
and work, Learning Technologies and HumanComputer Interaction. He coordinates the development and support of MOOCs at EPFL.
For a year the Thinkers collaborated with local experts,
involving representatives from the higher education
institutes, the relevant official bodies (ministry of education, accreditation body NVAO, educational council
VLOR, interuniversity council VLIR) as well as the coordinating student organization VVS. They participated in
various seminars and workshops at the five Flemish
Universities and the UCL.
Each of the Thinkers has cast his/her conclusions and
recommendations into a final position paper. Diana
Laurillard lucidly develops her ‘thinking about blended
learning’ in Flanders: blended learning requires
thoughtful ‘learning design’ in order to improve the
student’s learning as well as the cost effectiveness of
higher education. Pierre Dillenbourg proposes ‘a digital
strategy for Flanders universities’ in order to strengthen
and broaden their societal function by the optimal
integration of digital technology. The full texts of both
papers are published in Standpunten 33.
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After the KVAB closing symposium of November 19,
2014, Diana Laurillard and Pierre Dillenbourg presented
keynote lectures to the 13th Ethical Forum of the University Foundation “Will universities survive the e-learning
revolution”? A selective synthesis of this forum by
Philippe Van Parijs (UCL) is added as an epilogue to the
Thinkers’ position papers. In spring 2015, local experts
reflected thoroughly on the Thinkers’ ideas, and elaborated them further into their own conclusions and
recommendations for the Flemish scene. The report of
the reflection group is published as Standpunten 34.
Standpunten 34: Hoger onderwijs voor de digitale
eeuw - KVAB-reflectiegroep “Blended Learning”

overheid. Zonder die krachtige acties missen onze
universiteiten en hogescholen wellicht deze unieke
kans om via de digitale revolutie hun onderwijs grondig
te vernieuwen, te verbreden en te verbeteren en op
die manier hun maatschappelijke functie op te krikken.

Standpunten 35: Energiezuinig (ver)bouwen: geen
rechttoe rechtaan verhaal
Energie is sinds de energiecrisisEnergiezuinig (ver)bouwen:
geen rechttoe
rechtaan
sen van
de jaren
1970 een
verhaal
uitdaging geworden. Daarbij
gaat het zowel om welke
bronnen te gebruiken als om
hoe het verbruik wereldwijd te
drukken. De fossiele dragers,
zeker steenkool en olie, hoewel
zeer energierijk en naar opslag
geen probleem, produceren bij
Energiezuinig (ver)bouwen:
geen rechttoe rechtaan
verbranding zoveel CO2, dat ze
verhaal
sterk
bijdragen
aan
een
Hugo Hens (e.a.)
voortschrijdende
globale
opwarming.
Vandaar
dat
duurzame productie volop in
de kijker staat, zij het dat het vermijden van onnodig
verbruik nog steeds het efficiëntst blijkt te zijn.
Energie is sinds de energiecrisissen van de jaren 1970 een uitdaging geworden. Daarbij gaat het
zowel over welke bronnen te gebruiken als over hoe het verbruik wereldwijd te drukken. De fossiele

dragers en zeker kolen en olie, hoewel zeer energierijk en naar opslag geen probleem, produceren bij verbranding zoveel CO2, dat ze wereldwijd sterk bijdragen aan een voortschrijdende

globale opwarming. Vandaar dat duurzame productie volop in de kijker staat, zij het dat onnodig
verbruik vermijden nog steeds het meest efficiënt blijkt te zijn.

Binnen de KVAB heeft deze energie-uitdaging ertoe geleid dat in 2012 de reflectiegroep energie
met Ivo Van Vaerenberg, lid KVAB-KTW, als voorzitter werd opgericht. Daarbinnen kreeg begin
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‘Will universities survive the
e-learning revolution?’ ‘De
klassieke universiteit ligt op
sterven!’ ‘Vermoord de universiteit niet!’ De krantenkoppen
van het voorbije jaar liegen er
niet om. In 2014 hebben
experts in het kader van het
‘denkersprogramma’ van de
KVAB hun visies en ervaringen
Hoger onderwijs
voor de digitale eeuw
uitgewisseld
met
twee
Georges Van der Perre
gerenommeerde
buitenlandse
Jan Van Campenhout (e.a.)
“thinkers”, Diana Laurillard van
de University of London en
Pierre Dillenbourg van de Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne. Een jaar lang
hebben de twee denkers intensief samengewerkt met
een expertengroep. Sluitstuk van deze samenwerking
was het druk bijgewoonde symposium van 19 november 2014: ‘21st Century Learning in Higher Education:
The Campus Blended online? The Flanders Case’. Hun
eindrapporten liggen aan de basis van de eigen visie,
voorstellen en aanbevelingen die de KVABreflectiegroep “Blended Learning” uitgewerkt heeft in
het voorjaar 2015. Deze worden geformuleerd in dit
Standpunt. (De position papers van de denkers zelf
werden gepubliceerd als KVAB Standpunt 33). Het
uitgangspunt is als volgt: het lijdt geen twijfel dat de
digitalisering ongekende mogelijkheden biedt voor
onderwijs en leren, in de breedte zowel als in de diepte.
Dankzij de nieuwe mogelijkheden in de breedte
kunnen universiteiten en hogescholen onderling cursussen uitwisselen en hun maatschappelijke functie uitbreiden naar nieuwe doelgroepen. Ze kunnen hun internationale dimensie versterken door cursussen aan te
bieden en af te nemen in het kader van internationale
netwerken (“virtuele mobiliteit”). De nieuwe mogelijkheden in de diepte zullen zich niet vanzelf realiseren:
niet de technologie op zich zal de onderwijskwaliteit
verbeteren, maar wel de doordachte combinaties van
‘traditioneel’ contactonderwijs (met zijn onschatbare
rijkdom aan persoonlijke en sociale contacten en
ervaringen) met online learning. Deze combinaties
hebben een naam: blended learning. Om het digitale
potentieel optimaal te valoriseren zijn krachtige acties
nodig op de verschillende niveaus: dat van de docent
en zijn klas, dat van de instelling en dat van de
KVAB-reflectiegroep “Blended Learning”
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2014 de werkgroep ‘Energiezuinig (ver)bouwen vandaag en morgen’ vorm. Waarom de focus
daarop? Omdat gebouwgebruik voor 40% van het jaarlijkse landelijke eindverbruik zorgt en dit

door anders te bouwen behoorlijk lager kan zonder de leef- en bruikbaarheid aan te tasten.
Binnen de EU is energiezuinigheid in de gebouwde omgeving dan ook een belangrijke doelstelling
geworden, wat zich in Vlaanderen vanaf 1/1/ 2006 vertaald heeft in de energieprestatieregelge-

ving met het E-Peil als referentiegrootheid en een rekenmodel waarbij gebouwen op constante
temperatuur ondersteld worden. Was bij aanvang de eis E100, vanaf 2010 werd die stapsgewijs

strenger tot E50 na 1/1/2016 en E30 vanaf 1/1/2021. Blijkt nu dat in woongebouwen het bewoners-

gedrag sterk afwijkt van dit ‘integraal op constante temperatuur’-model. Daardoor wordt de
besparing, die dit verstrengen viseert, behoorlijk overschat.

Ernaast is sinds 1/1/2012 verplicht dat een deel van de verbruikte primaire energie uit duurzame
bronnen moet komen. Velen opteren daarbij voor dakgekoppelde PV (fotovoltaïsche zonnecel-

len). Onderzoek toont nu aan dat de opbrengst aan elektriciteit in geval alle woningen in een wijk

precies voldoende PV zouden krijgen als nodig om in theorie op jaarbasis hun primaire verbruik

integraal te compenseren, door problemen met een te zwak verdeelnet behoorlijk kan tegenvallen.

Naast Jan Kretzschmar, en Stan Ulens, beide leden van de KVAB-KTW, werkten als leden van de
werkgroep aan dit standpunt mee: Arnold Janssens, hoogleraar, Vakgroep Architectuur, UGent

en Dirk Saelens hoofddocent, Departement Burgerlijke Bouwkunde, Afdeling Bouwfysica, KULeu-

ven. Hugo Hens, emeritus gewoon hoogleraar KULeuven, hield als voorzitter van de werkgroep de
pen vast. Ook alle overige leden van de werkgroep hadden via de discussies gedurende de
vergaderingen een inbreng bij het vorm krijgen van dit standpunt.
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Binnen de KVAB heeft deze energie-uitdaging ertoe
geleid dat in 2012 de reflectiegroep energie met Ivo
Van Vaerenberg, lid KVAB-KTW, als voorzitter werd
opgericht. Daarbinnen kreeg begin 2014 de werkgroep
‘Energiezuinig (ver)bouwen vandaag en morgen’
vorm. Waarom de focus daarop? Omdat gebouwgebruik voor 40% van het jaarlijkse landelijke eindverbruik
zorgt en dit door anders te bouwen behoorlijk lager kan
zonder de leef- en bruikbaarheid aan te tasten. Binnen
de EU is energiezuinigheid in de gebouwde omgeving
dan ook een belangrijke doelstelling geworden, wat
zich in Vlaanderen vanaf 1 januari 2006 vertaald heeft
in de energieprestatieregelgeving met het E-Peil als
referentiegrootheid en een rekenmodel waarbij
gebouwen op constante temperatuur ondersteld
worden. Was bij aanvang de eis E100, vanaf 2010 werd
die stapsgewijs strenger tot E50 na 1 januari 2016 en E30
vanaf 1 januari 2021. Blijkt nu dat in woongebouwen
het bewonersgedrag sterk afwijkt van dit ‘integraal op
constante temperatuur’-model. Daardoor wordt de
besparing, die dit verstrengen viseert, behoorlijk
overschat.
Ernaast is sinds 1 januari 2012 verplicht dat een deel van
de verbruikte primaire energie uit duurzame bronnen
moet komen. Velen opteren daarbij voor dakgekoppelde PV (fotovoltaïsche zonnecellen). Onderzoek
toont nu aan dat de opbrengst aan elektriciteit in geval
alle woningen in een wijk precies voldoende PV
zouden krijgen als nodig om in theorie op jaarbasis hun
primaire verbruik integraal te compenseren, door
problemen met een te zwak verdeelnet behoorlijk kan
tegenvallen.

De televisiereeks Mee met Morgen is nu verkrijgbaar op DVD
De televisiereeks Mee met Morgen, die te zien is
geweest in het najaar van 2014 en die meermaals
hernomen werd in de loop van de voorbije maanden
op de cultuurzender Cultuur 7, is nu op DVD verkrijgbaar met de titel Mee met Morgen, een ontmoeting
tussen Kunst en Wetenschap. In oktober 2013 was het
boek Mee met Morgen verschenen n.a.v. de 75ste
verjaardag van de verzelfstandiging van de Nederlandstalige Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB). In dat boek
geven zowel wetenschappers als kunstenaars – hoofdzakelijk leden van de Academie maar ook anderen –
een visie op de toekomst vanuit hun discipline. Vijftig
essays werden gegroepeerd rond vijf thema's: Onderzoek en ontwikkeling, Innovatie, De samenleving van
nu en straks, Inspiratie en De mens en zijn erfenis in
ruimte en tijd.
Voor de televisiereeks werden 14 gasten, waarvan 13
auteurs van dit boek, gevraagd om rond 7 thema's te
dialogeren met de initiatiefnemers, Mark Eyskens en
Frans Boenders. In 6 uitzendingen staat een wetenschapper tegenover een kunstenaar, maar in de eerste
uitzending praten twee historici over de toekomst van
de geschiedenis. Deze gesprekken duren telkens ± een
uur en werden opgenomen in het Paleis der Academiën, in de voormalige vertrekken van de kroonprinsen
der Nederlanden, Willem van Oranje en zijn gemalin
Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland, waarvoor
bijzondere dank aan de Académie royale de langue
et littérature françaises de Belgique. Elke uitzending is
prachtig omkaderd met muziek gespeeld door Felix
Vermeirsch, een jeugdige componist en cellist, die ook
deelneemt aan een van de gesprekken. Elk
programma wordt anekdotisch ingeleid met fraaie
beelden in en rond het Academiënpaleis, en een korte
tekst die het behandelde thema voorstelt.

schap”; 4. De kosmos: met Francis Strauven (KVAB,
UGent en KU Leuven), architect en architectuurhistoricus, en Conny Aerts (KVAB, Sterrenkunde KU Leuven),
wis- en sterrenkundige, over “de kosmos als bron van
fascinatie voor architectuur en wiskunde”; 5. Vloeibaarheid: met Annemie Bogaerts (KVAB, Plasmachemie
UA), fysicochemicus, en Jan Fabre, hedendaags
kunstenaar en theaterregisseur, over “het Panta Rhei
van Herkleitos toegepast in wetenschap en kunst”; 6.
Gezagsverlies: met Luc Steels (KVAB, Artificial
Intelligence Technology VUB), computerwetenschapper, en Karel Dierickx (KVAB) (†), beeldend kunstenaar,
over “gezagsverlies en fraude in wetenschap en kunst”;
7. Emotie in wetenschap en kunst: met Staf Van Tendeloo (KVAB, Vastestoffysica UA), nanofysicus, en Francis
Maes (KVAB, UGent), musicus en musicoloog, over
“nerds tegenover flamboyante genieën in Kunst en
Wetenschap”.
De televisiereeks Mee met Morgen is een Coproductie
tussen Cultuur 7 en de Koninklijke Vlaamse Academie
van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB).
Het programma over Gezagsverlies bevat het laatste
publieke optreden van Karel Dierickx (1940-2014).
De DVD-box met 4 DVD’s is verkrijgbaar bij de KVAB of
via Cultuur 7 aan 10 €. Bestellen kan via
nico.lambrecht@kvab.be of www.kvab.be. Het boek
Mee met Morgen en de DVD-box samen zijn verkrijgbaar aan 30 €.

Programma's: 1. De toekomst van de geschiedenis:
met de historici Walter Prevenier (KVAB, Geschiedenis
UGent) en Willem Frijhoff (KNAW, Geschiedenis VU
Amsterdam) over “heeft het verleden nog toekomst?”
(Prevenier) en “heeft elke toekomst ook een
verleden?” (Frijhoff); 2. Serendipiteit: met Dirk van Dyck
(KVAB, departement Fysica, UA), natuurkundige, en
Lukas Vandenabeele (KVAB), beeldend kunstenaar en
kunsthistoricus, over “welke rol speelt het toeval bij het
tot stand komen van Kunst en Wetenschap?”; 3.
Gewaarwording en waarneming: met Johan Wagemans (KVAB, Psychologie KU Leuven), perceptiepsycholoog, en Felix Vermeirsch, cellist, over “waarnemen
en gewaarworden als basis voor Kunst en Weten-
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Hebben de academiën invloed op het Europees beleid? Een voorbeeld uit de praktijk.

Sofie Vanthournout

Bijen en pesticiden geven aanleiding tot een controverse die reeds enkele jaren de gemoederen regelmatig beroert. In 2013 werd de Europese Commissie onder
druk gezet om een snelle beslissing te nemen over
neonicotinoïden, een nieuwe categorie van pesticiden, die mogelijk een verhoogde bijensterfte veroorzaken. Wetenschappers gaven uiteenlopende adviezen,
dus vroeg toenmalig Chief Scientific Adviser Anne
Glover aan EASAC of zij een syntheserapport konden
maken, liefst binnen twee weken. Dit was helaas niet
mogelijk: een uitgebreide studie, inclusief peer-review,
neemt al snel 1-2 jaar in beslag.
De Commissie besloot om op basis van het
zogenaamde voorzorgsbeginsel een tijdelijke ban uit te
spreken over 3 categorieën van neonicotinoïden.
EASAC startte toch een project op, om eventueel in
een volgende fase nuttig te zijn voor het beleid. In april
van dit jaar werd het rapport gepubliceerd, ruim op tijd
om gebruikt te worden in de evaluatiestudie van het
Europese agentschap EFSA.
EASAC concludeerde in haar studie dat de wetenschappelijke controverse grotendeels veroorzaakt
wordt door de focus op honingbijen, die als geteelde

dieren die in kolonie leven een slecht modelorganisme
zijn. Andere nuttige bestuivers, zoals solitaire bijen,
vlinders en motten ondervinden veel duidelijker schade
van neonicotinoïden dan honingbijen. Ook ecosysteemdiensten in het algemeen lijden onder het
gebruik ervan. EASAC concludeerde bovendien dat
het huidige preventieve gebruik van neonicotinoïden
in strijd is met de basisprincipes van de geïntegreerde
plagenbestrijding,
zoals
vastgelegd
in
de
EU-wetgeving.
De studie werd onmiddellijk opgemerkt door de media
en werd vermeld in kranten en tijdschriften wereldwijd,
waaronder Nature, Times en bij ons De Morgen. In
Nederland reageerden de lokale milieu-organisaties
Natuur en Milieu en Greenpeace Nederland door het
Ctgb, de Nederlandse toezichthouder op bestrijdingsmiddelen, voor de rechter te dagen. Nederlands
staatssecretaris van Economische Zaken Sharon
Dijksma verzocht hierop aan het Ctgb om het gebruik
van neonicotinoïden te herbeoordelen en schreef een
open brief aan Europees Commissaris Andriukaitis om
EASAC’s rapport te laten opnemen in de studie van
EFSA. Bovendien stelden 4 Europarlementsleden een
parlementaire vraag aan Andriukaitis, verwijzend naar
het rapport. EFSA nam intussen al rechtstreeks contact
op met EASAC en zal in haar evaluatie rekening
houden met de conclusies van de Academiën.

De European Academies Science
Advisory Council (EASAC) is een federatie van de nationale Academiën voor
wetenschap van de EU lidstaten (+
Noorwegen en Zwitserland). De KVAB is
via RASAB, haar nationale koepelorganisatie met de Franstalige ARB, lid van deze
federatie. EASAC werd in 2001 opgericht
met als doelstelling het geven van
onafhankelijk, wetenschappelijk advies
aan de Europese instellingen, met een
focus op de thema’s energie, milieu en
biowetenschappen.
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Vooruitblik: Overzichtstentoonstelling De wereld van Raoul Servais
met release van zijn nieuwe korte animatiefilm Tank.
Momenteel loopt in het complex met de naam
Zebrastraat aan de Zebrastraat 23 in Gent de
overzichtstentoonstelling De wereld van Raoul Servais:
vroeger… nu… straks. Deze tentoonstelling is een
realisatie van de vzw Fonds Raoul Servais.
Onlangs werkte de nog steeds jong ogende Raoul
Servais de korte animatiefilm Tank af, met als thema de
eerste tankaanval in de wereldgeschiedenis, nu 99 jaar
geleden. De film werd geïnspireerd door het gedicht Le
Tank dat de Franse pacifistische dichter Pierre-Jean
Jouve schreef over de nieuwe oorlogsmachine die op
15 september 1916 tijdens de Slag aan de Somme door
de Britten werd ingezet tegen de Duitsers. Servais
omschrijft zijn werk als “een vrije interpretatie van die
eerste tankaanval, waarbij de traumatische ervaring
wordt beschreven voor zowel de loopgravensoldaten
als de tankbemanning”. De wereldpremière van Tank
had plaats tijdens het 42ste Filmfestival van Gent op 13
oktober 2015, nog voor het festival met de fel gepromote film D’Ardennen officieel van start ging. Ter
gelegenheid van die wereldpremière opende op
donderdag 15 oktober 2015 in Gent de overzichtstentoonstelling De wereld van Raoul Servais: vroeger…
nu… straks. Daarin wordt het oeuvre van de 87-jarige
Vlaamse pionier van de animatiefilm voorgesteld
vanaf het prille begin tot aan zijn jongste kortfilm Tank
en zijn project Duiven (2014), dat met tekeningen,
aquarellen en animatie gestalte geeft aan een viertal
mythes gebaseerd op paranormale ervaringen van
frontsoldaten in de Eerste Wereldoorlog.

Tank is een bijzondere creatie van Servais. De film werd
gerealiseerd in minder dan één jaar tijd met een
beperkt team van slechts 8 tekenaars. Servais’ leerling
Philippe Taboureau verzorgde de 3D uitvoering,
waarbij hij grondig onderzoek deed naar het werkelijke
uitzicht van de oorspronkelijke Mark I-tank. De wereld
die in deze animatiefilm wordt gecreëerd is uiterst
historisch verantwoord. Tank is een waar kunstwerk,
ondersteund met geluidsdesign door Frederik Van de
Moortel die ook instond voor de compositie. De tekenstijl is geïnspireerd op het Duitse expressionisme,
waardoor de sfeer er vanaf de eerste seconde staat,
wat nodig is voor een kortfilm van amper 6 minuten.

De tentoonstelling loopt van 15 oktober tot en met 8
november 2015 in het complex Zebrastraat in Gent. Ze
is alle dagen open van 11.00 tot 18.00 uur, behalve op
de maandagen 26 oktober en 2 november (toegang:
2,5 €). Van 18 tot 29 november 2015 zijn Tank en de
retrospectieve te zien in Studio 5 van Flagey (5,5 €).
Tank is een productie van Annemie Degryse voor
Lunanime met de steun van het VAF/Filmfonds van de
Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz. Servais werd
onlangs onderscheiden met de “Kristallen Pegasus”
van het animatiefilmfestival van Poznan voor zijn hele
oeuvre (zie verder p. 20).

dsfsqfsfd

Illustratie uit Tank (met dank aan de vzw Fonds Raoul Servais).
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1

Denkersprogramma’s:

21 november 2015: Conferentie kunst & Stad

3

Contactfora:

27 november 2015: Marc Nyssen (VUB): Nanotechnology: biomedical applications

Wat kunnen de steden in de toekomst betekenen
voor de kunsten en omgekeerd? Met lezingen van
o.m. Sven Gatz, Sas van Rouveroij en Koenraad
Jonckheere.

4
december
2015:
Anne-Marie
Lambeir
(UAntwerpen): New Insights in Molecular Mechanisms of Neurodegeneration

2 & 3 december 2015: Tweedaagse internationale
conferentie over de The End of Postwar: Welke
toekomst voor Europa?

11 december 2015: Jozef Anné (KU Leuven): Microbes and global change: challenges and opportunities

In welke mate ondermijnen nationalisme en populisme de naoorlogse consensus en de welvaartsstaat? Met lezingen van o.m. Ian Buruma, Paul
Magnette, Tariq Ali, Bas Heijne, Erik Schokkaert, Frank
Vandenbroucke, Philippe Van Parys, Richard
Sennett, Timothy Garton Ash, Saskia Sassen, Peter
Schneider, Tzvetan Todorov.
Meer info en registratie:
http://www.kvab.be/denkers.

2

Academisch Cultureel Forum:

27 november 2015, 19.30 uur: Eindejaarsrecital met
Vitaly Samoshko in het Paleis der Academiën.
Samoshko is een pianist met grote internationale
bekendheid. Hij was winnaar van de Koningin
Elisabethwedstrijd in 1999. Hij speelt van Frederic
Chopin de Polonaise in fis op. 44 en de sonate nr. 2
op. 35, van Walter Vilain het Scherzo le miroir en van
Alexander Scriabin 24 preludes op. 11 en Fantasie
op. 28. De entree bedraagt 20 €, 15 € voor VLASTleden en nationale comités), 10 € voor leden KVAB
en
studenten.
Registratie
is
vereist
via
www.kvab.be/acf.aspx, acf@kvab.be of 02 550 23
22. De inschrijving is pas geldig na overschrijving op
IBAN BE77 2100 0593 5442.

4

Werden onderscheiden:

De KVAB telt onder haar leden in 2015 twee laureaten van de vijfjaarlijkse Excellentieprijzen van het
FWO.
Excellentieprijs van het FWO in de Fundamentele
Biologische Wetenschappen (Joseph Maisinprijs):
Peter Vandenabeele
Peter
Vandenabeele
is
moleculaire
celbioloog
(UGent) en sinds 2012 lid van
de KVAB, Klasse van de
Natuurwetenschappen.
Zijn
groep is verbonden aan het
Inflammation
Research
Center (IRC), VIB, UGent. Op 1
juli 2015 verwierf hij de
Excellentieprijs van het FWO,
de Joseph Maisin prijs voor
fundamenteel biomedische wetenschappen. De
plechtige uitreiking in aanwezigheid van Zijne Majesteit heeft plaats op 30 november 2015 in het Paleis
voor Schone Kunsten BOZAR.
Het onderzoek van Peter Vandenabeele heeft
geleid tot nieuwe inzichten in de moleculaire celbiologie van celdood en heeft de weg geopend naar
nieuwe behandelingsstrategieën voor ontstekingsziekten, degeneratieve ziekten en kanker. In het
uitgebreide en nog steeds groeiende domein van
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onderzoek naar celdood is hij één van de hoofdrolspelers, dankzij zijn bijdragen bij het identificeren
van de moleculaire mechanismen van apoptosis,
necrosis en necroptosis.
Celdood is een fundamenteel
biologisch
proces
dat
een
cruciale rol speelt in
de ontwikkeling van
het embryo, het in
stand houden van
een
volwassen
organisme
en
bij
talrijke ziekteprocessen. Elke seconde
sterven in ons lichaam
één miljoen cellen of
100 miljard cellen per
dag. Deze worden
snel herkend en opgenomen door fagocyten
zodanig dat celdood geen afweerreactie uitlokt.
Naast apoptosis verricht de onderzoeksgroep van
Vandenabeele vooral onderzoek naar necroptosis,
een nieuw type van celdood dat Peter Vandenabeele ontdekte en dat wordt gecontroleerd door de
RIP-kinasen. Sinds kort gaat de aandacht van het
onderzoek ook naar een derde type van celdood, nl.
ferroptosis of ijzerafhankelijke celdood die gepaard
gaat met hoge productie van zuurstofradicalen.
Een gebrek aan celdood kan leiden tot de ontwikkeling van kanker of resistentie tegen kankerbehandelingen; overdadige celdood daarentegen kan
aanleiding geven tot ontstekingsverschijnselen en
vermindering van barrièrefuncties in ons lichaam bv.
ter hoogte van de darmen of de longen. De kennis
rond de moleculaire mechanismen achter celdood
laat toe nieuwe doelwitten te identificeren voor de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor de
behandeling van aandoeningen waarbij celdood
een cruciale rol speelt, zoals kanker, autoimmuunziekten, neurodegeneratieve ziekten, infarcten en beroertes of bij orgaantransplantaties.
Professor Vandenabeele heeft een indrukwekkende
publicatie-output, gekenmerkt door een constante
stroom aan veel geciteerde artikels in toptijdschriften. Internationaal wordt hij erkend als een wereldautoriteit in het domein van celdood en meer
bepaald necrotische celdood, waarin zijn onderzoek
geleid heeft tot een heuse paradigmaverschuiving.
Excellentieprijs van het FWO in de Exacte Wetenschappen (prijs dr. De Leeuw-Damry-Bourlart): Staf
Van Tendeloo
Nog op 30 november 2015 in BOZAR zal Staf van
Tendeloo (lid van de Klasse Natuurwetenschappen)
de FWO excellentieprijs ontvangen in de exacte

wetenschappen voor zijn bijdrage in de nanowetenschappen en de elektronenmicroscopie.
Het hele universum waarin wij
leven is opgebouwd uit atomen;
van de kleinste cel in je lichaam tot
reusachtige planeten toe: alles
bestaat stuk voor stuk uit ontelbare
van deze bouwstenen. Deze
atomen
kunnen
in
uiterst
complexe structuren gecombineerd zijn, en deze structuur
bepaalt de eigenschappen van
zowel levende wezens als van
dode materie. Aan de Universiteit
Antwerpen doet Staf Van Tendeloo onderzoek naar
deze complexe samenhang van de atomen om zo de
eigenschappen van materialen beter te leren begrijpen.
In tal van moderne technologieën, zoals computers,
smartphones of brandstofcellen, gebruiken we
zogenaamde nieuwe materialen, die vaak extreem
dun zijn. Sommige nieuwe materialen zijn niet meer
dan een miljardste van een millimeter, en om deze
materialen gewoon maar te kunnen ‘zien’ en eventuele defecten tijdens de productie op te sporen, zijn
speciale technieken nodig: hiervoor doen we een
beroep op elektronenmicroscopie.
Het onderzoekscentrum EMAT, geleid door Staf Van
Tendeloo, is één van de meest prestigieuze groepen
ter wereld voor dit soort onderzoek. Een elektronenmicroscoop werkt eigenlijk analoog aan de traditionele
optische microscoop, maar in plaats van licht worden
nu versnelde elektronen gebruikt, en elektromagnetische lenzen vervangen de optische lenzen. Op die
manier bereik je vergrotingen van verschillende miljoenen en kunnen zelfs atomen rechtstreeks waargenomen worden. Onlangs wist Prof. Van Tendeloo dankzij
deze techniek aan te tonen dat de afnemende capaciteit van batterijen te maken heeft met de bewegende metaalatomen die vast komen te zitten op
plaatsen waar ze eigenlijk niet thuishoren; een ontdekking die ook kan helpen om batterijen te verbeteren.
Gustaaf Van Tendeloo is een uitzonderlijke kandidaat
voor deze Excellentieprijs. In zijn carrière heeft hij al
meerdere doorbraken gerealiseerd in de elektronenmicroscopie en zijn onderzoek heeft een belangrijke
invloed in het domein van elektronenmicroscopie,
supergeleiding, maar ook in de ontwikkeling van
nieuwe materialen. Hij wordt terecht beschouwd als
een pionier in elektronische beeldvorming en als een
ambitieuze onderzoeker door zijn vakgenoten; hij
heeft een zeer uitgebreide lijst met publicaties op zijn
naam. Ook de industrie doet regelmatig een beroep
op zijn expertise en kennis, en zijn reputatie overstijgt
dan ook ruimschoots de muren van de universitaire
gemeenschap.
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5

ESRA Award: Jaak Billiet

Socioloog Jaak Billiet,
lid van Klasse Menswetenschappen, heeft op
17 juli in Reykjavik
tijdens de 6de biënnale
conferentie van de
European
Survey
Research Association
(ESRA 2015) de “Award
for
Outstanding
Services
to
Survey
Research” ontvangen.
Deze prijs werd door het ESRA bestuur toegekend
omwille van de grote verdiensten van de gelauwerde bij het opzetten en de kwaliteitsverbetering
van grootschalige internationale en nationale
survey-onderzoeken. Hij was o.m. van 2001 tot 2010
lid van het centraal coördinerend team van het
tweejaarlijks European Social Survey ESS dat in 2005
de Europese Descartesprijs ontving. Met het oog op
de uitvoering van de 4de wave van de European
Value Study (2006-2008) werd Jaak Billiet gevraagd
om de leiding te nemen van het uitvoerend comité
van EVS. Binnen ESRA maakte Jaak zich o.m. dienstbaar als ondervoorzitter (2010-2013), en als co-editor
van het tijdschrift
. Het methodologisch onderzoek
van Jaak Billiet richt zich hoofdzakelijk op de
betrouwbaarheid van steekproefgegevens, de
studie van meetfouten, antwoordstijlen, en de
aandacht voor cross-culturele vergelijkbaarheid. In
het bijzonder wordt gewaardeerd dat Billiet zijn
methodologische inzichten weet te verbinden met
inhoudelijk maatschappelijke thema’s zoals de
houding tegenover etnische minderheden, sociale
en politieke houdingen, en levensbeschouwelijke
betrokkenheid. Dit blijkt uit zijn talrijke publicaties,
vaak in samenwerking met andere onderzoekers.

6
Oeuvreprijs voor Raoul Servais
De Belgische animatiefilmpionier Raoul Servais, lid
van de KVAB in de Klasse van de Kunsten, was de
eregast op Animator, het grootste Poolse filmfestival
gewijd aan de animatiefilm. In Poznan mocht hij de
“Kristallen Pegasus” in ontvangst nemen. Deze prijs
bekroont het volledige oeuvre van Servais, van wie
er negen korte animatiefilms vertoond werden in een
speciale retrospectieve: Chronophobia (1965),
Sirene (1968), Goldframe (1969), To speak or not to
speak (1970), Operation X-70 (1971), Pegasus (1973),
Harpya (1979), Nachtvlinders (1998) en Atraksion
(2001). Ook zijn speelfilm Taxandria (1994) was er te
zien. Raoul Servais wordt internationaal aanzien als
een van de pioniers van de Belgische animatiefilm.
Met Harpya won hij in 1979 de Gouden Palm op het
filmfestival van Cannes als beste kortfilm. Recentelijk
werkte hij nog de animatiefilm Tank (2015) af (zie
vooruitblik p. 17).

7

Derrick Gosselin wordt
onderscheiden in de Franse
“Légion Violette”

Derrick Gosselin, lid van de Klasse van de Technische
Wetenschappen, werd bij decreet van 14 juli 2015
benoemd tot Officier in de “Ordre National des
Palmes académiques”. Deze onderscheiding wordt
ook “Légion Violette” genoemd en is de oudste
onderscheiding die in Frankrijk bestaat Ze dateert uit
1802. Ze vormt samen met de Légion d’Honneur uit
1808 de enige die nog door Napoleon Bonaparte
werden ingesteld.
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Erik Tambuyzer: oprichter en
8 chairman
van BioPontis Alliance
Erik Tambuyzer (Klasse Technische Wetenschappen)
heeft mede de internationale stichting BioPontis
Alliance voor zeldzame ziekten opgericht. Deze
unieke organisatie met activiteiten in de USA en in
Europa via België wil de kloof overbruggen
(pons=brug) tussen het fundamenteel academisch
onderzoek en de beloftevolle ideeën die recent door
de voortschrijdende kennis in de genetica en de
biologie veel vooruitgang heeft gemaakt, en de
ontwikkeling van een behandeling waarvan de
resultaten kunnen worden overgedragen aan biofarmaceutische bedrijven. BioPontis brengt patiëntenorganisaties, klinische onderzoekers en industriële
experts samen om voor neurologische zeldzame
ziekten een behandeling te ontwikkelen op basis van
veelbelovend academisch onderzoek. UZLeuven en
VIB hebben de doelstellingen van BioPontis al onderschreven.
De heer Tambuyzer was Senior Vice-President van
Genzyme Corporation en voormalig voorzitter van
het Vlaams centrum voor Medische Innovatie CMI.
Hij was ook initiatiefnemer van het symposium
"Innovatief ondernemerschap
via spin-offs van kenniscentra"
in juni 2015 en voorzitter van de
werkgroep rond het Standpunt
van de Academie daaromtrent.

van de KVAB
9in de delegatieLeden
voor het staatsbezoek van koning Filip aan China:

Het staatsbezoek van het Belgisch koningspaar aan
China van 21 tot 25 juni 2015 was een van de belangrijkste vorstelijke missies ooit. In de delegatie werden
ook een aantal academieleden opgenomen, onder
wie André Oosterlinck, die ontbreekt op bijgaande
foto. Deze werd genomen op 24 juni 2015 bij de
ontvangst van een aantal Belgische academici in de
Chinese Academy of Sciences, met als tweede van
links Derrick Gosselin (UGent), derde van links
(achteraan) Dirk Fransaer (directeur VITO in Mol),
zesde van links (vooraan) Eric van Walle (directeurgeneraal SCK CEN in Mol) en zevende van links
(achteraan) Luc Taerwe (UGent). Allen zijn leden van
de Klasse der Technische Wetenschappen.

10

11 Luc Taerwe
onderscheiden

Luc Taerwe (Klasse Technische Wetenschappen)
werd onderscheiden door de International Federation for Structural Concrete als “Honorary Life
Member”. De oorkonde werd hem overhandigd op
15 mei 2015 tijdens het jaarlijkse symposium van deze
internationale organisatie, dat dit jaar georganiseerd
werd in Kopenhagen.

Reinhart Ceulemans,
buitenlands lid
Sloveense Academie

Reinhart Ceulemans (Klasse Natuurwetenschappen)
werd vanaf juni 2015 als buitenlands lid opgenomen
in de Sloveense Academie voor Wetenschappen en
Kunsten. De formele installatieplechtigheid met de
President van de Academie ging door in Ljbuljana.
Reinhart Ceulemans met de voorzitter van de Academie,
Prof. Tadej Bajd (Foto: SAZU, Ljubljana).
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ON Opgemerkt

De musicerende dames in de Marmerzaal
Hans Rombaut
De Marmerzaal is een van de grootste, mooiste en
meest authentieke vertrekken in het Paleis der Academiën. Ze is rijk gedecoreerd, met in de lengte zeven
grote ramen aan de buitenzijde en een volledig
marmeren wand over de gehele lengte waarin vijf
deuren aan de binnenkant. De Marmerzaal werd
voorzien van een tongewelf waarvan de welflijn lichtjes
is afgeplat. In de twee afsluitingen van dit gewelf
ontstonden uitsparingen, timpanen, die werden opgevuld met twee haut-reliëfs van de Brugse
beeldhouwer-architect Jan-Robert Calloigne (17751830). Het zijn twee meesterwerken. In het boek Aedes
Academiarum worden ze “musicerende engelen”
genoemd. Maar zijn ze dat ook?
In elk der timpanen zit een gevleugelde dame sierlijk
neer terwijl ze een instrument bespeelt. Beiden houden
hun voeten in de richting van de vensters, als het ware
“gevoed” door het licht. De dame in het timpaan aan
de zijde van de Kunstlaan (kleine ring) bespeelt de
gitaar en kijkt naar haar vingers op de snaren op de
arm van haar instrument. Haar blik is gericht naar de
vensters, naar het licht. De figuur in het timpaan aan de
andere kant (Hertogsstraat) bespeelt de antieke lier en
kijkt in de richting van de marmeren muur mee met het
licht, de ogen gehuld in de schaduw. Hun kleding is
sierlijk gedrapeerd. Calloigne was een meesterlijk
beeldhouwer. De twee dames werden gekleed naar
antiek voorbeeld en dragen geen religieuze engelenkleding. Zij zijn weergegeven als universele schoonheden en staan duidelijk voor een verheven ideaal. Ze zijn
zeker geen musicerende engelen in traditionele zin.
Heeft Calloigne hier dan misschien twee muzen
uitgebeeld? Van de antieke muzen hebben er immers
twee de lier als symbool: Terpsichore, de muze van de
reidans en de koorzang, en Erato, de muze van het
minnedicht. Beiden kunnen ook met muziek in verband
gebracht worden. Maar geen der muzen wordt met
een gitaar afgebeeld. Er is Euterpe, de muze van de
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muziek (van het lyrische gedicht), maar die wordt
doorgaans afgebeeld met een fluit. De dame met de
gitaar bespeelt dus een instrument dat niet behoort tot
de attributen der muzen. Calloignes beelden stellen
blijkbaar muzen noch engelen voor.
Toen gitariste Raphaella Smits in 2004 een concert gaf
in de Marmerzaal, werd ons plots iets duidelijk.
Raphaella speelde op een authentieke gitaar van
omstreeks 1830 gebouwd door de Parijse gitaarbouwer
Roudloff. Toen ze haar instrument uit de koffer haalde
bleek het een klein instrument te zijn dat nagenoeg
identiek was aan datgene in het timpaan van de
Marmerzaal. Typisch aan dit instrument is dat de twee
lobben van de klankkast bijna even groot zijn, daar
waar andere gitaren twee duidelijk ongelijke lobben
hebben. Calloigne heeft blijkbaar een eigentijds
instrument als model genomen. We weten ook dat de
gitaar omstreeks 1830 een heel geliefd instrument was,
een mode-instrument. Het Paleis der Academiën werd
afgewerkt in 1828 en Calloigne stierf op 55-jarige
leeftijd in 1830. Chronologisch coïncideren het gitaartype, de gitaarbouwer en de beeldhouwer dus
perfect. Het lijkt er dan ook sterk op dat Calloigne één
thema heeft willen vatten in twee beelden, die samen
een allegorie van de muziekgeschiedenis vormen,
enerzijds in een gevleugelde dame met de antieke lier
voor de muziek uit een ver verleden met de blik naar
de duisternis, anderzijds een tweede gevleugelde
dame met een instrument uit zijn eigen tijd met de blik
naar het licht, de toekomst.
Dit zegt natuurlijk ook iets over de Marmerzaal, die
geen wijzigingen onderging sinds de tijd dat Willem van
Oranje en Anna Paulowna er woonden. Architect Van
der Straeten beschreef haar in 1823 als “Galerie de
tableaux servant pour les grands diners” en Goedghebuer in 1826 als “Galerie de tableaux, destinée aux
productions des peintres modernes”. Deze ruimte was
welzeker bestemd om een schilderijencollectie tentoon
te stellen terwijl men er lekker kon dineren, maar de
sculpturen in de timpanen tonen dat er ook kon gemusiceerd worden. Dat hoort men ook aan de akoestiek
die hier wonderlijk is, wat Jos van Immerseel opmerkte
bij een concert op 3 december 1999:
“Wat een sonoriteit! Het klinkt hier
mooier dan in de Munt”.

Walter VAN GERVEN
(Sint-Niklaas, 11 mei 1935-Leuven, 8 juli 2015)

Jan JONGBLOET
(Brugge, 21 febr 1933-Gent, 28 aug 2015)

Walter van Gerven, doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat (1957), was docent (1962),
gewoon hoogleraar (1967), buitengewoon hoogleraar (1982) en vice-rector (1970-1976) aan de KU
Leuven. Hij combineerde zijn onderwijsopdracht en
bestuurstaken met wetenschappelijk werk, een
actieve rol in de rechtspraktijk en hoge maatschappelijke functies. Hij doceerde privaatrecht, economisch recht, Europees recht en rechtstheorie, was
groepsvoorzitter Humane Wetenschappen, lid van
de raad van bestuur en van de inrichtende overheid
van de KU Leuven. Zijn publicaties beïnvloedden
ingrijpend de rechtsleer en de ontwikkeling van het
recht. Hij was medeoprichter en redactielid van vele
tijdschriften en boekenreeksen en hij begeleidde een
schare doctorandi. Hij beschouwde het recht niet
zozeer als een techniek maar als element van
samenlevingsopbouw, en legde de nadruk op de
beleidsmatige implicaties ervan. Hij was gastprofessor aan prominente universiteiten in Europa en de VS,
bestuurder van buitenlandse juridische onderzoeksinstituten en doctor honoris causa van de universiteiten
van Gent en Leiden.
Als jong advocaat lag hij in de jaren ’70 mee aan de
basis van het eerste Belgische geïntegreerde internationale advocatenkantoor. Hij was 6 jaar voorzitter
van de Bankencommissie en ook 6 jaar advocaatgeneraal bij het Europese Hof van Justitie. Hij was een
van de onafhankelijke deskundigen die door het
Europees parlement belast werden met een onderzoek naar wanbeheer binnen de Europese Commissie. Hij was gerechtelijk expert in het onderzoek naar
de geldigheid van de verkoop van Fortis tijdens de
bankencrisis.
Van Gerven werd lid van de KVAB op 15 oktober 1977
en was bestuurder-voorzitter in 1991.

Jan Jongbloet promoveerde tot burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de UGent en behaalde het
diploma van Master of science in management aan
de Universiteit van Illinois. Hij was assistent bij prof.
Vlerick en volgde een opleiding Operations Research
in Birmingham.
Zijn verdere loopbaan situeert zich in de textielindustrie. Van 1961 tot 2004 was hij directeur, afgevaardigd bestuurder en voorzitter van de Raad van
Bestuur van de NV Vetex in Kortrijk. Hij was 27 jaar
bestuurder bij de Federatie van de Belgische Textielnijverheid, 9 jaar voorzitter van de Belgische Veredelingsindustrie, voorzitter van Centexbel, lid van het
adviescomité voor wetenschappelijk onderzoek in
textielveredeling bij de British Textile Technology
Group, voorzitter van de Association Internationale
de Teinture et d'Impression de Textiles, bestuurder bij
het Belgisch Instituut voor Normalisatie en het TextielPatroonsverbond te Kortrijk en expert bij de United
Nations Industrial Development Organisation met
zendingen naar Shanghai in 1990 en 1993.
Daarnaast zette hij zich in voor maatschappelijke,
sociale en culturele doelen. Hij was voorzitter van het
Sociaal Centrum aan de Visserij in Gent, bestuurder
bij de Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten en medestichter van de vzw's
De Tandem en Kompas. Hij was lid van de Orde van
den Prince en van diverse culturele organisaties.
Jongbloet was lid van CAWET sinds 1993, erelid van
CAWET sinds 2002 en van KTW van bij de oprichting.
Hij was trouw medewerker aan vele CAWETrapporten, in het bijzonder aan rapporten over
elektronisch zakendoen in de netwerkeconomie,
industriële innovatie, de doctoraatsopleiding aan de
ingenieursfaculteiten en het stimuleren van de
belangstelling voor wetenschap en techniek.
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Terugblik: Voorstelbare werkelijkheid, tentoonstelling in het Raveelmuseum
van 27 juni tot 11 oktober 2015 omtrent Karel Dierickx en zijn werk

Bijna een jaar geleden ontviel ons Karel Dierickx, lid van
de Klasse van de Kunsten. Karel was een trouwe gast in
het Roger Raveelmuseum. Herhaaldelijk was zijn werk
er te zien in tijdelijke tentoonstellingen, w.o. de Biënnales van de Schilderkunst 2010 en 2014. Met de solotentoonstelling Voorstelbare werkelijkheid bracht het
Raveelmuseum gedurende de hele zomer hulde aan
de op 6 december ll. overleden kunstenaar. De titel
van de tentoonstelling is overgenomen van Dierickx’
laatste schilderij, waarin hij in zekere zin zijn totale
oeuvre synthetiseert dat steevast de realiteit in haar
wezen wil vatten. Dat was ook de reden waarom het
Raveelmuseum in 2012 werk van Karel Dierickx selecteerde voor de tentoonstelling Abstract? De natuur van
het schilderij: schilderkunst die er schijnbaar abstract
uitziet blijkt geen geestelijke constructie te zijn maar het
resultaat van een scherpe waarneming van de werkelijkheid. Dierickx zette zich af tegen het minimalisme en
tegen de conceptuele kunst, die hij schilderonvriendelijk noemde. Hij behoorde tot die generatie van kunstenaars van wie de leermeesters steevast zwoeren bij de
abstracte kunst. Dierickx heeft met de contradictie
“niet-beeldende beeldende kunst” geworsteld en is
daar op zijn eigen manier uitgeraakt. Tussen figuratie

en abstractie heeft hij een weg gevonden waarlangs
hij in zijn oeuvre de werkelijkheid geheel eigenzinnig
kon voorstellen.
In Voorstelbare werkelijkheid werd de ontwikkeling van
Dierickx’ werk getoond vanaf de jaren 1970 tot en met
2014. Naast schilderijen werd een belangrijke plaats
voorbehouden aan de vele tekeningen en de enkele
sculpturen die hij realiseerde. Schetsboeken en documenten uit het privéarchief vervolledigden de selectie.
In de televisiereeks Mee met Morgen van Cultuur 7
i.s.m. de KVAB (cf. p. 15) vertelt Karel Dierickx enkele
maanden voor zijn dood over zijn loskomen van de
abstracte kunst in het kader van het gezagsverlies in
wetenschap en kunst. We citeren daaruit volgende
uitspraak: “In de kunst heb je het fenomeen dat ze
gebonden is aan de financiële situatie. De belangrijkheid van de galerie maakt de belangrijkheid van de
kunstenaar”. Daarmee uitte hij kritiek, niet revolterend
maar berustend, in een boutade die geweldig ad rem
blijft als illustratie voor het gezagsverlies van de kunst.
Het was zijn laatste publieke verschijning.
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