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Jaar van reflectie, maar geen sabbatical

Interview met de Denkers
Dat het klimaat verandert horen we welhaast elke dag
in de berichtgeving over de opwarming van de aarde.
De opdracht is om vanaf nu met zijn allen een strategie
uit te werken om 'er het beste' van te maken. Met het
Denkersprogramma “Water & Klimaat” wil de Klasse
Technische wetenschappen vanuit een positieve
insteek het beleid aansturen en aanmoedigen tot
nieuwe technologieën en regelgeving in een context
van zelfredzaamheid ten aanzien van klimaatverandering. Een half jaar lang hadden de denkers ontmoetingen en stakeholdersdebatten met kabinetten, bedrijven, onderzoeksinstellingen en NGO’s. Op 17 juni vond
het druk bijgewoonde slotsymposium plaats. Wie zijn
de ‘denkers’? Wat is hun boodschap voor Vlaanderen?

Dat een sabbatical nuttig kan zijn weet eenieder die het heeft
meegemaakt. Eens rustig kunnen werken aan een reflectie over
bestaande of een opstart van nieuwe activiteiten is geen overbodige
luxe. Voor individuele academici is het wenselijk en haalbaar maar
voor een instelling in haar geheel kan het natuurlijk niet. Toch dringt
zich ook hier op regelmatige basis een grondige reflectie op.
Voor de Academie gebeurt dit in 2016. Het huidige convenant met
de Vlaamse regering is in werking getreden in 2013 en ging gepaard
met het afbouwen van activiteiten zoals het VLAC, het aanzwengelen van andere verwezenlijkingen zoals de Standpunten, maar ook
het opstarten van nieuwe initiatieven zoals het Denkersprogramma.
Sommige werkgroepen stierven een natuurlijke dood, nieuwe
kwamen tot leven, zoals de Reflectiegroep Energie en de Commissie
Historische Wetenschappen. De Jonge Academie werd opgestart,
evenals de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit en
de Onderscheidingen voor Wetenschapscommunicatie. Het is tijd
voor een eerste evaluatie. Zijn dit goede en interessante initiatieven
of sluimeren er betere ideeën? Wat te denken van de inhoud en de
zichtbaarheid van onze Standpunten? Hebben ze de gewenste
maatschappelijke impact? Zijn we goed bezig of dringt zich een
andere aanpak op?

Is de verandering van het klimaat ondertussen ‘oud
nieuws’ geworden? Het Denkersprogramma wil een
positief verhaal brengen, hoe doe je dat? Werken
doemscenario’s soms niet beter om de problematiek
onder de aandacht te brengen?
Klimaatverandering is ondertussen min of meer
algemeen aanvaard als een feit. Die aanvaarding
kwam er sneller bij de Europeanen dan bij de Amerikanen. Met het verhaal over de klimaatverandering
moeten we de mensen blijvend bereiken. Sommigen
bereik je gemakkelijker met een doemscenario, anderen voelen zich eerder aangesproken door een positief
verhaal. Uiteindelijk zijn het twee kanten van de
medaille. In het Chinese symbool voor ‘opportuniteit’ zit
het symbool voor risico reeds verweven.

Glen T. Daigger
Glen Daigger is professor aan de University of Michigan
en oprichter van ‘One Water Solutions’, een organisatie
voor waterbouw en innovatie. Hij is voormalig voorzitter
van de International Water Association.

Volgend jaar zal de overheid een en ander evalueren in het licht van
een nieuw convenant. Dit jaar houden we een zelfevaluatie in
voorbereiding van een beleidsplan voor de periode 2018-2022.

Hoe ben je betrokken geraakt bij het Denkersprogramma van de Academie?
Water is de rode draad doorheen mijn carrière. Willy
Verstraete contacteerde me voor het Denkersprogramma en ik was meteen geïntrigeerd. Op dat
moment was ik ook aan het verhuizen van Colorado
naar Michigan. Colorado is een hooggelegen, droog,
woestijnachtig gebied dat waterarm is. Michigan
daarentegen is vochtig, omringd door grote meren, op
het eerste zicht dus een overvloed aan water. Ik zag
meteen parallellen tussen Vlaanderen en mijn nieuwe
thuis in Michigan. Een analogie vinden we er bijvoorbeeld ook op het vlak van de economie: 1 op 5 jobs in
Michigan zijn afhankelijk van water, in Vlaanderen is
dat 1 op 6.

Ook de selectie van onze leden mag een punt van aandacht zijn.
Deze werd de laatste jaren grondig gewijzigd met vervrouwelijking en
verjonging als belangrijkste objectieven. Het ene kon natuurlijk niet
zonder het andere gezien de demografische samenstelling van onze
universiteiten. Zijn we de goede weg ingeslagen? In elk geval blijken
onze vrouwelijke leden heel succesvol en dit op vele domeinen. Twee
van hen zijn bekroond met de Francquiprijs, twee van hen zijn recent
rector geworden. Ook over andere onderscheidingen van onze
vrouwelijke leden rapporteren we in de Academieberichten.
De reflectie is recent gestart met een ledenbevraging waarbij we op
een significante respons hopen. Maar alle lezers van de Academieberichten mogen gerust bedenkingen toesturen. Stuur het gewoon
naar freddy.dumortier@kvab.be.

Freddy Dumortier
Vast secretaris
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Nathalie Boelens

met steun van:

Ondanks ons natte klimaat is één van de punten in het
rapport van de denkers dat waterschaarste ook een
probleem kan worden voor Vlaanderen…
Er is een misperceptie dat droogte enkel samenhangt
met een gebrek aan regen. De bevolkingsdichtheid
speelt hier een cruciale rol. België is dichtbevolkt maar
in de VS geldt dat bijvoorbeeld ook voor Florida en
Washington DC. Florida is een van de pioniers op het
vlak van wateropslag en Washington hergebruikt water
op zeer grote schaal. Een grote droogte zoals die van
1976 zal in Vlaanderen frequenter voorkomen. Om een
waterzekere toekomst te garanderen moet de
overheid nu in actie schieten met een gedegen actieplan dat regeringstermijnen overstijgt. Er is enorm veel
expertise aanwezig in Vlaanderen - dat werd duidelijk
naarmate we meer en meer mensen spraken tijdens
het Denkersprogramma - maar er is nood aan het meer
delen van die kennis en aan het samenwerken aan
gemeenschappelijke doelstellingen, die gedragen
worden door het overheidsbeleid.

Het perspectief dat we nu zouden moeten hebben op
klimaatverandering is vergelijkbaar met dat op
gezondheid: bij jonge mannen komt het wel eens voor
dat ze een bepaalde periode van hun leven slechte
eet- en leefgewoontes hebben. Op iets latere leeftijd,
onder invloed van een veranderend metabolisme,
komen de kilo’s er dan snel bij. Dit los je niet op door op
dieet te gaan, want een dieet is iets tijdelijks. De enige
manier om hiermee om te gaan is om fundamenteel
iets te veranderen aan de manier waarop je leeft. Als
we dit toepassen op klimaatverandering en water in
het bijzonder zien we dat water beheren iets is dat we
al eeuwenlang doen. Wat er nu nodig is, is een fundamentele verandering in de manier waarop we dit
doen: een nieuwe praktijk maar ook een nieuwe
ethiek. Dit nieuwe systeem moet ingebed worden in
het beleid. De vraag “Hoe gaan we dit betalen?” hoeft
zich niet te stellen. De economische impact van water
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(1 op 6 jobs, of het belang van water op het vlak van
transport) beantwoordt deze vraag. De voordelen van
een goed waterbeheer overstijgen in grote mate de
kosten. Het is eenvoudigweg een kwestie van de
veranderingen nu door te voeren. Landen die in een
veel meer precaire situatie zaten op het gebied van
water hebben hiervoor oplossingen gevonden: deze
oplossingen zijn er kunnen komen omdat het systeem
veranderd is. Tijdens het Denkersprogramma hebben
we ondervonden dat de kennis en de competenties
die vereist zijn om dit in Vlaanderen te doen in ieder
geval aanwezig zijn.

Als mensen het belang van water gaan
inzien zullen ze er ook mee zorg voor
dragen!

”

Jullie rapport spreekt van het probleem van de hoge
graad van bodemafdekking in Vlaanderen. Vlamingen
hebben een ‘baksteen in de maag’ wordt wel eens
gezegd. Minister Schauvliege stelt een betonstop voor
tegen 2050. Zullen we anders moeten gaan bouwen en
leven?
Het is van belang om goed te weten hoe je de vraag
stelt. Afhankelijk van hoe je de vraag stelt beperk je al
de antwoordmogelijkheden. Nee, we zullen in de
toekomst niet kunnen bouwen zoals we dat in het
verleden gedaan hebben. Maar als je de vraag stelt of
we in de toekomst woningen kunnen blijven creëren
die beantwoorden aan de noden en verlangens van
mensen op een manier die ook waterzekerheid biedt,
dan is het antwoord wel degelijk ja. De menselijke
vindingrijkheid mag hier niet onderschat worden.
Mensen zijn de meest succesvolle soort omdat we ons
zeer snel kunnen aanpassen, vandaar dat ik verwijs
naar adaptatiestrategie. Eisenhower zei ooit: "If a
problem cannot be solved, enlarge it.".
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Als we 5 jaar verder gaan in de toekomst: wat wens je
Vlaanderen toe op het vlak van water?
Ik vind het vooral belangrijk dat de man in de straat
zich bewust is van het belang van water. In Singapore
heeft de overheid vele stappen ondernomen om te
communiceren naar een breed publiek over de noodzaak en de vele voordelen van water en waterzekerheid. Nu is het zo dat zelfs een taxichauffeur aldaar je
kan vertellen over het belang van water en hoe hun
land werkt aan waterzekerheid. Als mensen het belang
ervan inzien, zullen ze ook mee zorg dragen voor water.

Margaret Catley-Carlson
Margaret Catley-Carlson is een beleidsdeskundige uit
Canada. Ze is o.m. vicevoorzitter van de Canadian
Water Network Board en lid van het adviesorgaan voor
water van de Verenigde Naties.

Hoe ben je als politica binnen het domein van buitenlandse zaken en ontwikkelingshulp terechtgekomen bij
water?
Ik ben geen hydroloog, geoloog of iets anders wat
eindigt op “-loog” en wat betekent dat je expert bent in
dergelijk onderwerp. Het verhaal begon toen ik 15 jaar
geleden getrakteerd werd op een etentje. Het is
gebruikelijk dat als je een gratis lunch aanvaardt
daarop volgt dat je iets terugdoet voor wie je trakteert.
Dit etentje vond plaats met twee ingenieurs. Zij vroegen
me om voorzitter te worden van de “Water Supply &
Sanitation Collaborative Council” – wat een vreselijke
titel was, iets wat alleen maar ingenieurs kunnen bedenken. Het feit dat ik helemaal niets afwist van water was
niet van belang, ze zagen in mij de geknipte persoon
omwille van mijn expertise op vlak van beleid en
financiering. Vanaf dat moment begon het ‘huwelijk’
van mijn inzichten op het terrein van beleid, organisatie
en financiering enerzijds en water anderzijds. Het werd
een geweldige ervaring voor mezelf: ik heb alle domeinen van water kunnen ontdekken en de wereld kunnen
afreizen om te zien hoe mensen
hiermee omgaan. Zo heb ik zelf expertise kunnen opbouwen op het gebied
van waterbeleid. Ik heb misschien
geen diploma’s in die richting maar ik
heb wel 15 jaar lang geluisterd naar
mensen over de hele wereld en hun
bekommernissen op het vlak van
waterbeheer en -beleid.

Margaret Catley-Carlson, één van de
Denkers, overhandigt het rapport met de
conclusies aan Joke Schauvliege, Vlaams
Minister van Omgeving, Natuur en
Landbouw, op de persconferentie.

Hoe kwam je bij het Denkersprogramma van de
Academie?
Als voorzitter van de Foresight Advisory Committee voor
Suez Environment ontmoette ik Willy Verstraete. Ik was
heel vereerd dat hij me contacteerde omdat ik voor
hem een toonaangevend ‘denker’ ben inzake waterbeleid.

Je bent de geknipte persoon om de vertaalslag te
maken tussen de feiten die een wetenschapper onderzoekt in zijn laboratorium enerzijds en realistisch,
duurzaam beleid anderzijds. Hoe ervaar je deze rol?
Als generalist en als iemand die kan luisteren naar velen
ben ik ideaal geplaatst om naast de feiten ook een
mening te vormen. Wetenschappers ondervinden op
dat vlak grote moeilijkheden. Ze durven de sprong niet
te doen. Ze zijn getraind om te werken op een specifieke hypothese en gaan hierbij niet verder dan de
bewezen feiten. Ik moedig hen aan om na te denken
over de praktische implicaties van hun theorieën en in
functie daarvan een stap vooruit te zetten. Ik probeer
wetenschappers te overtuigen dat het niet het einde
van de wereld is om niet alleen te zeggen wat ze
weten maar ook wat ze denken.

Hoe blik je terug op dit Denkersprogramma?
Met ongelofelijk veel dankbaarheid. We werden zo
goed ontvangen en verzorgd wat het sowieso een fijne
ervaring maakte. Het is ook een enorm privilege om
gevraagd te worden om een land of regio te mogen
analyseren. We mogen zeggen met wie we willen
praten en dit wordt voor ons geregeld. Achteraf
mogen we een onafhankelijk rapport schrijven over
wat wij vinden welke de prioriteiten zouden moeten zijn
en dan komen diezelfde mensen opnieuw luisteren
naar wat we te zeggen hebben. We hebben tal van
competente en vriendelijke mensen ontmoet. Dit was
gewoon een heel erg mooi aanbod en het is een
geweldige ervaring geworden.

werkte rond een gerelateerd onderwerp nam hij
contact op met mij. Vanaf dat ogenblik ben ik er
steeds nauwer bij betrokken geraakt.

Welke impact heeft het gehad op jou?
Het Denkersprogramma heeft een grote impact
gehad. Als docoraatsstudent werk je altijd alleen op je
eigen project, je bent wat geïsoleerd. Ik ben heel
toegepast bezig met een erg specifieke technologie
met betrekking tot afvalwaterzuivering. Dit Denkersprogramma was voor mij enorm interessant om te leren
wat de algemene waterproblemen in Vlaanderen zijn
en hoe mensen daarmee omgaan, wat de verschillende stakeholders denken en zeggen. Met het
Denkersprogramma gingen we de interactie aan met
zowel mensen uit de industrie, de overheid, de NGO’s.
Door de interactie met zoveel mensen uit diverse
hoeken heeft het Denkersprogramma mijn visie op de
wereld vergroot.

“Water & klimaat” situeert zich zowel op technologisch
vlak als op beleid. Je bent zelf hoofdzakelijk met
technologie bezig, zie je voor jezelf ook een toekomst
weggelegd om een rol te spelen bij het beleid?
Vóór het Denkersprogramma leek het duidelijk dat ik
verder ging gaan op technisch vlak. Maar gaandeweg
heb ik ingezien hoe belangrijk het beleid is en ook hoe
groot de meerwaarde van een wetenschappelijktechnische achtergrond is voor de beleidsmakers. Nu
zie ik mezelf nog beide kanten uitgaan.

Caroline Van Steendam
Caroline Van Steendam behaalde haar Masterdiploma aan de KU Leuven. Vandaag is ze doctoraatsstudent aan de University of Michigan. Ze werd “Associate Thinker” voor het Denkersprogramma Water &
Klimaat.

Hoe ben je bij dit Denkersprogramma van de Academie terecht gekomen?
Wel, professor Glen Daigger verhuisde vorig jaar naar
de universiteit van Michigan. Hij wilde dat zijn betrokkenheid bij het Denkersprogramma ook deels kon
kaderen in zijn opdracht aan de universiteit. Omdat ik
afkomstig was uit Vlaanderen en aan zijn universiteit
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De cruciale adviesfunctie van de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit

Gebrek aan integriteit is dodelijk voor het gezag van het
wetenschappelijk onderzoek

Marc Vanneste

Wetenschapsfraude. Helaas duiken berichten hierover
regelmatig in de media op, van plagiaat tot het vervalsen
van onderzoeksresultaten. Ook Vlaamse onderzoekers
zijn er wel eens bij betrokken. Sedert eind 2013 waakt in
Vlaanderen de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) mee over ethisch verantwoord
wetenschappelijk gedrag. Het secretariaat van de VCWI
is gevestigd in de KVAB en wordt waargenomen door
stafmedewerker Bert Seghers. De VCWI fungeert als een
overkoepelend adviesorgaan van 16 aangesloten
universiteiten en onderzoeksinstellingen. Nadat een
klacht van vermeend wetenschappelijk wangedrag
intern via de eigen CWI (Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit) van een onderzoeksinstelling is onderzocht, kan de VCWI worden aangezocht voor een
tweede advies. Zopas heeft de VCWI haar jaarverslag
2015 vrijgegeven en werd in januari 2016 het reglement
aangepast, om haar werking nog transparanter en
rechtlijniger te maken. Hoe kijkt de VCWI terug op haar
eerste werkjaren? Dat moet blijken uit onderstaand
vraaggesprek met VCWI-voorzitter prof. em. André Van
Steirteghem, prof. em. Jacques Willems, voorzitter van het
Comité van Toezicht en VCWI-secretaris Bert Seghers.

De VCW I werd op 7 oktober 2013 opgericht. Wat was de
aanleiding?
André Van Steirteghem: “Tot dan keken in Vlaanderen
enkel de eigen CWI’s van de diverse onderzoeksinstellingen toe op de onderzoeksintegriteit van hun vorsers.
Klachten werden binnenskamers behandeld. Het risico
dat de procedure niet helemaal volgens objectieve
criteria verliep, viel niet uit te sluiten en benadeelden
hadden weinig mogelijkheden tot verhaal. ‘Terwijl een
tweede, onafhankelijk advies nochtans een ander licht
op de zaak kan werpen’, zo werd geopperd binnen
kringen van wetenschappelijk onderzoek.”
Jacques Willems: “Ook het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) – Vlaanderen was gewonnen
voor absolute onpartijdigheid en zo is men uitgekomen bij
de KVAB, die als onafhankelijke academische instelling,
zelf geen onderzoekers tewerkstelt. Haar reputatie van
ongebondenheid was een uitgelezen kans om het
secretariaat van de VCWI binnen de muren van de KVAB
onder te brengen. Ook is er nood aan harmonisering van
de reglementen die de CWI’s van de diverse universiteiten en andere onderzoeksinstellingen hanteren. Gaandeweg stemmen sommige instellingen uit eigen beweging hun CWI-regels op elkaar en op die van de VCWI
af.”

Hoe definieert u de missie van de VCWI?
André Van Steirteghem: “Haar opdracht is dubbel. Zoals
gezegd onderzoekt zij vermeende inbreuken op wetenschappelijke integriteit en brengt zij daarover, indien door
één der partijen gewenst, een tweede advies uit.”
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Zijn leden wisselen ervaringen uit met betrekking tot het
onderzoek van vermeende inbreuken en delen strategieën om ontsporingen te vermijden en om onderzoekers
een zuivere beroepscode bij te brengen.”

Het Comité van Toezicht kijkt mee over de schouders van
de VCWI. Wat is precies zijn rol?
Jacques Willems: “Het Comité van Toezicht laat zich niet
in met de operationele werking van de VCWI, laat dit
duidelijk zijn. Zijn bedrijvigheid situeert zich meer op het
organisatorische vlak, het verfijnen van het reglement en
het huishoudelijke reglement bijvoorbeeld, de aanstelling
van de leden en de werking van het secretariaat. Ieder
jaar moet de VCWI haar jaarverslag voorstellen aan het
Comité van Toezicht, dat als een soort klankbord voor
haar werking fungeert.”

De voltallige Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit. Boven
v.l.n.r.: secretaris Bert Seghers, Steven Gillis, Marcel Ameloot, Jean Paul Van
Bendegem, Christel Van Geet, juridisch adviseur David D'Hooghe; onder: Ludo
Froyen, Sabine Van Doorslaer, voorzitter André Van Steirteghem, Els Van Damme
en Jan De Houwer.

Bert Seghers: “In geval van een vraag om tweede advies
kan de VCWI een standpunt innemen over zowel de
grond van de zaak – is er sprake van een inbreuk op
wetenschappelijke integriteit? – als over de gevolgde
procedure – heeft de CWI het onderzoek correct
gevoerd? Is bijvoorbeeld elk van de betrokken partijen
op een evenwichtige manier aan bod gekomen?”
André Van Steirteghem: “Ik hecht ook enorm veel belang
aan haar meer algemene opdracht, met name de
promotie van de integriteit van het wetenschappelijke
onderzoek in Vlaanderen. Dat gebeurt via een jaarlijkse
ontmoetingsdag, diverse contacten met de verschillende instellingen en stakeholders en ook de website
www.vcwi.be kan daartoe haar steentje bijdragen. De
VCWI kan op eigen initiatief adviseren over algemene
kwesties van wetenschappelijke integriteit of kan dit
doen op vraag van een wetenschappelijke instelling.
Research wordt in veel gevallen gefinancierd met
belastinggeld. Het is van wezenlijk belang dat de
publieke opinie erop kan vertrouwen dat er met dat geld
correct wordt omgesprongen. Gevallen van fraude
kunnen dodelijk zijn voor de reputatie van het wetenschappelijk onderzoek. Ik wil hieraan toevoegen dat de
VCWI ook vertegenwoordigd is in ENRIO (European
Network of Research Integrity Offices), een netwerk van
vertegenwoordigers van nationale organen voor wetenschappelijke integriteit van Europese lidstaten, zeg maar
de zusterverenigingen van de VCWI. Het ENRIO-netwerk
stimuleert overleg over wetenschappelijke deontologie.

Kunt u iets vertellen over de wijziging van het reglement?
Bert Seghers: “In het oorspronkelijke reglement stond dat
‘individuele betrokkenen’ aan de VCWI een tweede
advies konden vragen nadat de CWI van de instelling
waarbinnen ze werkten een advies had geformuleerd.
Maar wie kan aangemerkt worden als “individueel
betrokken”? Als een onderzoeker een inbreuk van een
collega meldt aan de CWI, maar zelf niet “betrokken” is
bij dat onderzoek, kon die dus geen tweede advies
vragen aan de VCWI. Er was dus sprake van ongelijke
rechten voor wie in de eerste procedure betrokken was.
In het nieuwe reglement wordt duidelijk omschreven wie
een tweede advies kan aanvragen: de onderzoeksinstelling zelf, diegene die de vermeende inbreuk heeft
gemeld bij de CWI van de instelling (de melder) of
diegene wiens integriteit in vraag wordt gesteld (de
‘verdachte’ onderzoeker). Maar er zijn nog veel andere
verbeteringen aangebracht aan het reglement, met
dank aan meerdaags overleg met o.a. de ervaringsdes
ervaringsdeskundige CWI-secretarissen en -juristen van de universiteiten.”

“

Hoeveel zaken heeft de VCWI totnogtoe behandeld?
Bert Seghers: “In 2014 hebben we twee adviesvragen
binnengekregen, die niet zijn uitgemond in een tweede
advies. De eerste klacht was anoniem en naamloze
klachten komen niet in aanmerking. Bij de tweede klacht
was de melder niet individueel betrokken en ook hier was
aan de voorwaarden van het reglement niet voldaan. In
2015 hebben we eveneens twee adviesvragen gekregen. Eén ervan hebben we wederom niet kunnen
behandelen wegens de voornoemde onvolkomenheid
in het reglement. De andere is een half jaar in behande-

ling geweest. We hebben enkele dagen geleden het
tweede advies verstuurd, dus van het allereerste dossier
dat de VCWI behandeld heeft.”

Wat is de grootste verdienste van de VCWI sinds haar
oprichting?
Bert Seghers: “De VCWI is erin geslaagd om al wie in
Vlaanderen professioneel bezig is met wetenschappelijke integriteit, samen te brengen om van elkaar te leren.
De voorzitters, leden, secretarissen en juristen van CWI's
van de universiteiten, de onderzoeksdirecteurs van
strategische onderzoekscentra, VCWI-leden en anderen
ontmoeten elkaar sinds 2014 één keer per jaar in het
Paleis der Academiën. Overzichtelijke vergelijkingen
tussen de werkwijzen in de universiteiten, de presentaties
van de aanpak van andere onderzoeksinstellingen en de
bijdrage van een (buitenlands) uitgenodigd spreker zijn
de basis voor veel discussie en netwerking – alle presentaties zijn trouwens publiek beschikbaar op www.vcwi.be.
Meer dan één instelling heeft sinds haar deelname in
2014 een wetenschappelijk integriteitsbeleid opgezet in
de eigen instelling! En de universiteiten harmoniseren
sindsdien vrijwillig hun reglementen. Daar heeft de VCWI
dus zeker verdienste aan!”

Wetenschapsfraude...
van plagiaat tot het vervalsen van
onderzoeksresultaten.

”

Ook Vlaanderen ontsnapt blijkbaar niet aan wetenweten
schappelijk wangedrag. De anonieme enquête van 2012
door het tijdschrift EOS bij 315 onderzoekers in de
medische wereld was onthutsend. Bleek dat één op de
twaalf medische wetenschappers had toegegeven data
te hebben gemanipuleerd om een hypothese te doen
kloppen?
André Van Steirteghem: “Inderdaad, de EOS-enquête
heeft de Vlaamse onderzoekswereld met verbijstering
geslagen en heeft de oprichting van een onafhankelijk
orgaan als de VCWI versneld. Geen enkele wetenschappelijke discipline ontsnapt eraan, maar in de biomedische richtingen en in de sociale psychologie blijkt het

V.l.n.r. Bert Seghers (secretaris VCWI), André Van Steirteghem
(voorzitter VCWI) en Jacques Willems (voorzitter Comité van
Toezicht VCWI)
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Gebrek aan integriteit is dodelijk voor het gezag van het
wetenschappelijk onderzoek

Prof. em. Mark Eyskens, oud-voorzitter van de KVAB

Ongetwijfeld was de voorbije lentecyclus, zoals
georganiseerd door de KVAB en het Academisch
Cultureel Forum, een van de meest geslaagde ooit. Dit
was in de eerste plaats te danken aan het gekozen
onderwerp: de relatie tussen gezondheid, welzijn, geluk
in de huidige samenleving, waarbij ook het aspect
‘beschavingziekten’ aan bod is gekomen en waardoor
de hele opzet ook een groot actualiteitgehalte kreeg.
Bovendien waren de sprekers bijzonder vooraanstaand
in hun vak, die de verschillende aspecten van deze
problematiek heel boeiend voorstelden. De programmatische organisatie was vooral te danken aan de
inzet van professor Johan Wagemans, die aldus zeer
aanzienlijk heeft bijgedragen aan het succes van de
lentecyclus. Bovendien ging het niet enkel over
lezingen, hoe levendig gebracht ook, maar eveneens
over een gedachtewisseling met de aanwezigen via
een hele spannende paneldiscussie aan het eind van
elke zitting eveneens een direct Q&A-contact met de
aanwezigen in de zaal. Het hele debatgebeuren werd
op meesterlijke wijze geleid en in goede banen gehouden door Jan Hautekiet. Het succes kon ook worden
afgemeten aan de belangrijke aanwezigheidgraad
van een divers publiek, waarbij ook studenten van de
universiteiten zich niet onbetuigd hebben gelaten.
Minister Johan Van Deurzen had tenslotte de nodige
tijd ingeruimd om zijn constructieve visie mede te delen
naar het beleid toe.

‘creatief omspringen met data’ net iets frequenter. Het
masseren van gegevens om wetenschappelijke
stellingen te doen kloppen kan echt gevaarlijk uitpakken.
Vooral als zo’n studies in de media komen. Getuige het
dubieus onderzoek van darmchirurg Andrew Wakefield
in het Verenigd Koninkrijk dat in 1998 via het medisch
tijdschrift The Lancet wereldkundig werd gemaakt.
Daarin stelde Wakefield dat er een verband was tussen
de gecombineerde vaccinatie van bof, mazelen en
rode hond en de ontwikkeling van autisme. Het nieuws
leidde in Groot-Brittannië tot een terugval van de vaccinatiebereidheid bij de bevolking. Door de verlaagde
vaccinatiegraad waren er uitbraken van die kinderziekten, met overlijdens tot gevolg. Later werden verschillende inbreuken op de wetenschappelijk integriteit
vastgesteld in die studie en werd duidelijk dat Wakefield
financiële belangen had verzwegen. Hij werd door de
ethische tuchtcommissie als arts geschrapt.”

Is er een algemene drijfveer aan te duiden voor onderzoeksfraude? Sommigen geven publicatiedruk de
schuld, of prestatiedrang, persoonlijk voordeel, afgunst,
uitzicht op promotie (door doctoraatsstudenten,
postdocs, professoren)?
André Van Steirteghem: “Exacte motieven zijn moeilijk te
achterhalen en er kan geen algemene beweegreden
worden aangeduid. Een zaak staat vast: inbreuken op
wetenschappelijke integriteit moeten koste wat het wil
worden vermeden. Onbesproken wetenschappelijk
gedrag is de enige weg naar geloofwaardig onderzoek.
En hier is in Vlaanderen een hoofdtaak weggelegd voor
de VCWI.”

De Lentecyclus 2015 over Gezondheid, Gedrag en Geluk.

De Vlaamse wetenschappelijke-integriteitsprofessionals verzameld in het
Paleis der Academiën op de ontmoetingsdag van 2015.

BIJ DE VCWI AANGESLOTEN INSTELLINGEN
Oprichtende organisaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB)
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB)
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
KU Leuven
Universiteit Antwerpen
Universiteit Gent
Universiteit Hasselt
Vrije Universiteit Brussel

Na de oprichting hebben ook de volgende onderzoeksinstellingen zich aangesloten
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO)
Interuniversitair Micro-electronicacentrum (imec)
iMinds
Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)
Flanders Make
Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Al deze instellingen hebben het reglement van de VCWI goedgekeurd en verklaard rekening te
houden met de adviezen van de VCWI in hun besluitvorming.
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Ongetwijfeld is de Lentecyclus uitgegroeid tot een van
de initiatieven die aanzienlijk bijdragen tot de uitstraling
van de Koninklijke Vlaamse Academie en die ook
bewijzen dat de wetenschapsbeoefening in al haar
aspecten een essentiële inbreng kan aanreiken aan
opbouwende gedachtewisseling, meningsvorming en
maatschappelijke besluitvorming. We vroegen professor Wagemans om een reflectie.

“Gezondheid, gedrag en geluk: de G3 die er
echt toe doet”
Prof. Johan Wagemans, lid van de Klasse Menswetenschappen

Met deze titel wilden we duidelijk maken dat dit de
echt levensbelangrijke zaken zijn waar de mensen van
wakker liggen: gezondheid, wat meer is dan de
afwezigheid van ziekte, welzijn, wat meer is dan
welvaart, en geluk, wat wellicht meer waard is dan al
de rest. Bij dit alles stelden we de rol van gedrag
centraal. In de eerste sessie bijvoorbeeld ging het over
de rol van gedrag als factor die medebepalend is voor
ziekte en gezondheid, het belang van een gezonde
levensstijl, het belang van preventie, de impact van
ziekte op de psychologie van de persoon en de
inbreng van psychologie in de eerstelijnsgezondheidszorg. De tweede sessie ging over het belang van de
context rond de persoon met lichamelijke klachten,
gedragsproblemen of psychisch lijden: gezin en familie
als systeem, waarbinnen de talrijke interacties het
onderscheid tussen oorzaak en gevolg zinloos maken;
de school, waar problemen van kinderen vaak eerst tot
uiting komen en waar men door goed ingrijpen vaak
erger kan voorkomen; werk, waar bevlogenheid tot
geluk kan leiden maar waar het gevaar voor “burnout”
ook loert om elke hoek; het belang van gezinsarmoede
voor ziekte en gezondheid, en de rol van de ruimere
maatschappij, die een enorme druk legt door haar
ideaalbeelden van geluk. De derde sessie, tot slot, ging
over het streven naar geluk en existentieel welzijn, maar
ook de geluksobsessie en psychisch lijden; de betaalbaarheid van een goed en gelukkig leven voor
iedereen en de krachtlijnen van het Vlaams beleid in
de geestelijke gezondheidszorg.
Rond elk van deze topics waren tal van experts verzameld: academici die vanuit hun onderzoek belangrijke
inzichten meegaven, maar ook mensen uit de diverse
betrokken sectoren die vanuit hun praktijkervaring
konden spreken en beleidsmakers die de lijnen kunnen
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ON Opgemerkt

De Lentecyclus 2015 over
Gezondheid, Gedrag en Geluk.
uitzetten over hoe de gezondheidszorg, vanuit breed
multidisciplinair perspectief en met grotere nadruk op
preventie, in de toekomst beter zal zijn dan vandaag.
De lezingen waren telkens bijzonder boeiend, leerrijk en
toegankelijk, zowel voor vakgenoten en professionals
als voor het brede publiek. De panelgesprekken over
de hete hangijzers, de discussies en de interacties met
het publiek, met Jan Hautekiet als begeesterd en
begenadigd moderator, hadden bovendien een grote
toegevoegde waarde. De verschillende deskundigen
die samen gebracht waren – artsen en psychiaters,
filosofen, pedagogen, sociologen, economisten en
psychologen – brachten elk andere perspectieven op
deze kwesties. Hoewel dit soort discussies vaak tot
Babylonische spraakverwarring leidt, bleek hier
integendeel een groot wederzijds begrip aanwezig en
bovenal een grote bereidheid om er samen het beste
van te maken. Zonder de problemen in de (geestelijke)
gezondheidssector te miskennen, bleef na afloop toch
een zeker optimisme hangen, misschien vooral doordat
veel jonge mensen op deze lentecyclus afgekomen
waren, die vanuit een grote openheid, nieuwsgierigheid en toenemende deskundigheid in de nabije
toekomst een groot verschil kunnen maken.

Herlezingen

Frans Boenders
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'Herlezingen', een nieuw initiatief van het Academisch
Cultureel Forum, bestond voor zijn eerste jaar uit vier
zittingen met een inleider en een meelezend en discussiërend publiek. In de druk bijgewoonde uiteenzetting
van professor Irina Veretennicoff, lid van de klasse van
de natuurwetenschappen, kreeg de vergadering een
uiterst heldere uiteenzetting over fotonica geserveerd,
gevolgd door een levendige discussie. De tweede
lezing behandelde de elementen van de dichterlijke
taal. Professor David Gullentops (VUB) analyseerde kort
vijf lectuurniveaus bij het (her)lezen van gedichten en
paste zijn methode toe op Emile Verhaerens gedicht
'Chanson de fou'. Precies diens verzen heeft componist
Jan van Landeghem getoonzet. In de derde zitting
lichtte Van Landeghem zijn partituur toe, waarvan de

Emile Verhaeren is een Franstalige auteur, geboren in
St.-Amands aan de Schelde (1855), overleden in
Rouen (1916) bij een treinongeval. Hij is een van de
belangrijkste vertegenwoordigers van het symbolisme in de literatuur. Naast poëzie schreef hij ook
toneelstukken, kortverhalen en kunstkritieken.

Baruch Spinoza (1632-1677) was een van de
voornaamste filosofen van zijn tijd, een afstammeling
uit een joodse familie die Spanje en Portugal had
moeten verlaten door de jodenvervolging. Spinoza
gaf mee gestalte aan de Nederlandse Gouden
Eeuw. Hij was ook wiskundige, politiek denker en
lenzenslijper.

uitvoering vervolgens aandachtig werd beluisterd en
collectief gecommentarieerd. De cyclus werd
afgerond door filosoof en Spinozakenner professor
Herman de Dijn, lid van de klasse der menswetenschappen. Even bevlogen als de vorige drie sprekers
fileerde hij een voortreffelijk ingeleid hoofdstuk over
wonderen, uit Spinoza's 'Theologisch-politiek traktaat'.
De bedoeling van 'Herlezingen' bestaat erin allerhande
teksten - wetenschappelijke theorieën, poëzie,
muzikale en filmische composities, traktaten - onder de
leesloep te (her)nemen. De inleider, die haar/zijn tekst
vanuit een bepaalde invalshoek indringend voorstelt,
gaat aansluitend in discussie met de interactief
commentariërende 'meelezenden'.

Ceci n’est pas un Rodin!

Hans Rombaut

Op de meeste muurpijlers van de omheiningsmuur rond het
Paleis der Academiën, zoals ook elders in de omgeving van
het Brusselse Warandepark, kregen een groot aantal beelden
een plaats. Doorgaans zijn het stereotiepe, academische
beeldengroepen zoals puti en wapentrofeeën. Toch zijn twee
ervan uniek. Het zijn namelijk sculpturen die werden vervaardigd door Auguste Rodin toen hij in Brussel verbleef tussen 1870
en 1878. Ze bevinden zich vlakbij de voormalige Koninklijke
Stallingen en worden soms geciteerd in publicaties en op
websites, maar steeds zonder precies te vermelden om welke
beelden het gaat, bijvoorbeeld op de website www.bruzz.be:
"twee van de beeldjes op de pilaren die het domein omheinen, zijn van de hand van Auguste Rodin".
Ik leerde de twee Rodins kennen in 1999 omdat wijlen
mevrouw Christiane Raindorf-Gérard, historica en toenmalig
medewerkster bij de Académie royale de Belgique, mij erover
vertelde. Zij was er enorm enthousiast over en ze noemde ze
"nos deux petits Rodins", alsof het haar kindjes waren. "Ne
sont-ils pas jolis?" vroeg ze me. Dus ging ik ernaar kijken, zonder
exact te weten om welke beelden het ging. Eerst dacht ik dat
ze deze twee puti met een tricolore vlag in de hand bedoelde,
waarna ik me heel teleurgesteld voelde. Ik vond die puti
helemaal niet “joli”, integendeel. Het viel mij van Rodin erg
tegen dat hij zo'n patriottisch tafereel zou gemaakt hebben. Ik

kon het me van hem ook niet voorstellen. Bovendien, waar
haalde een Fransman het vandaan om kinderen die een
Belgische vlag vasthouden als thema te gebruiken voor zijn
werk? Of was het de Franse tricolore? In Brussel was dat niet
onmogelijk, maar ik twijfelde heel sterk. Als dat van Rodin
was moet hij een heel diep moment van zwakte hebben
doorgemaakt. Dus ging ik opnieuw bij mevrouw Raindorf te
rade en vernam toen dat het helemaal niet ging om die sculptuur, maar wel om twee andere. Toen veranderde mijn teleurstelling in grote verbazing.
Zij vertelde me dat Rodins beelden eerst waren toegeschreven
aan een andere beeldhouwer, Van Rasbourg, die met Rodin
nog had samengewerkt aan de decoratie van het Beursgebouw in het centrum van Brussel. Maar lang na zijn overlijden
zouden in Frankrijk bij een erfenis brieven van Rodin opduiken
die verstuurd waren vanuit Brussel. Rodin vermeldt daarin een
aantal beelden waaraan hij hier had gewerkt. Daarna heeft
het Institut de France in Brussel bij een aantal artistieke instellingen en musea een enquête gedaan om uit te vissen waar die
beelden, die Rodin in zijn brieven beschreef, zich nu konden
bevinden. Het was al snel bekend dat de decoratie van de
Beurs en ook twee bas-reliëfs in het Koninklijk Paleis van hem
waren, maar het is pas heel laat dat de twee groepen nabij
het Paleis der Academiën werden geïdentificeerd.
De verwarring die "nos deux petits Rodins" van mevrouw
Raindorf bij mij had teweeggebracht, moet ook een kunsthistorica tot een foutieve identificatie hebben geleid. Zij
vermeldde in haar thesis de twee puti met de driekleur in hun
hand als het werk van de grote Franse meester. Om de
juistheid van haar identificatie te staven toonde mevrouw
Raindorf mij een document dat was uitgegaan van het Institut
de France, waarin de twee echte beeldengroepen van Rodin
met de door hem vermelde titels worden erkend als authentieke beelden van zijn hand. Bij een recente navraag bij onze
Franstalige collega's blijkt dit certificaat momenteel niet te
vinden maar het is bij sommigen nog wel bekend. Het moet
ongetwijfeld terug te vinden zijn in de papieren van mevrouw
Raindorf, die nu onder haar naam zijn opgenomen in de
archieven van de Académie royale. De hierbij afgebeelde
sculptuur van de puti met de tricolore is dus niet van Auguste
Rodin. Deze groep draagt de titel Spes Patriae en is van de
hand van Egide Hyacinthe Mélot. U vraagt zich misschien af
welke beelden dan wel van Rodin zijn. Daarover zal het een
volgende keer gaan, maar ik kan nu al melden dat er eentje
bij is dat, eens bekend onder specialisten, als een mijlpaal zal
beschouwd worden in de geschiedenis van de moderne
beeldhouwkunst.
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Nieuwe standpunten van de Academie
Standpunten 38: De STEM-leerkracht (Irina Veretennicoff, Joos Vandewalle e.a.)

De STEM-leerkracht
Irina Veretennicoff
Joos Vandewalle (e.a.)

Met dit Standpunt wenst de Academie bij te dragen tot deze belangrijke ontwikkeling. We gaan dieper
in op de essentie van de STEM-componenten
(natuurwetenschappen, techniek, engineering en
wiskunde) en de rol die ze spelen in onze samenleving.
STEM-inzichten kunnen immers een belangrijke bijdrage
leveren aan de grote uitdagingen van onze wereld op
vlak van energie, gezondheid, urbanisatie, mobiliteit,
klimaat, digitalisering… Vanuit deze inherente motivatie formuleren we concrete aanbevelingen voor het
leren van STEM.

Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, 2015
Standpunten 38

Science, Technology, Engineering
en Mathematics: STEM is actueel in
Vlaanderen. STEMacademies, het
STEM-platform, het STEM-charter…
allen streven ze naar een versterking van de wetenschappelijktechnische geletterdheid van de
Vlaming. Dit is niet alleen nuttig voor
de invulling van knelpuntjobs, maar
vooral cruciaal voor een verantwoord
burgerschap
in
onze
complexe en technologiegedreven kennismaatschappij.
De chemische weg naar
een CO2-neutrale wereld

Koolstofdioxide (CO2) ontstaat door verbranding van biomassa en van fossiele brandstoffen. De

actueel te hoge CO2-emissie is in essentie een timingprobleem: brandstoffen worden op enorme

schaal verbrand waardoor in een fractie van een seconde de koolstofverbindingen terug omgezet

worden in CO2 en H2O. Het natuurlijke proces om uit CO2 opnieuw bruikbare stoffen te maken is
daarentegen traag tot uiterst traag. Bovendien is de globale uitstoot van CO2vandaag groter dan

wat de natuur kan opvangen. Door de broeikaswerking van CO2 stijgt de temperatuur op aarde.

Onze generatie staat voor de verantwoordelijkheid om deze stijging van CO2-concentratie halt toe

te roepen. In een CO2-neutrale wereld wordt de uitgestoten CO2 opgevangen vooraleer die in de

lucht terechtkomt en gerecycleerd tot nieuwe bruikbare grondstoffen, met speciale aandacht

voor brandstoffen zoals aardgas.

De industriële Vlaamse CO2-emissies komen hoofdzakelijk uit een 200-tal schoorstenen van

elektriciteitscentrales, raffinaderijen, en industriële ovens. Door chemische technologie kan deze

CO2 afgevangen en terug omgezet worden in nuttige verbindingen. Hiervoor is weliswaar veel,

soms zeer veel energie nodig, die van alternatieve energiebronnen (die geen CO2 uitstoten) moet
komen. Verschillende technologieën worden hiervoor ontwikkeld en kunnen op termijn bijdragen
tot de oplossing van de CO2- en klimaatproblematiek.

Dit Standpunt kwam tot stand dankzij een werkgroep binnen de schoot van de Klasse Natuurwetenschappen van de KVAB. De auteurs zijn Johan Martens (KVAB, KU Leuven, werkgroepvoorzitter), Annemie Bogaerts (KVAB, UAntwerpen), Norbert De Kimpe (KVAB, UGent), Pierre Jacobs
(KVAB, KU Leuven), Guy Marin (KVAB, UGent), Korneel Rabaey (Jonge Academie, UGent), Mark
Saeys (UGent) en Sebastian Verhelst (UGent).

STEM-leren
vindt
plaats
in
zowel
het
(leerplicht)onderwijs als via informele leercontexten.
Leerkrachten uit het secundair onderwijs die instaan
voor de STEM-vakken spelen hier een centrale rol. We
analyseren de obstakels voor een aantrekkelijk en
effectief STEM-onderwijs, zoals bijvoorbeeld het
dreigend lerarentekort, en een beperkte voeling van
leerkrachten met de onderlinge verwevenheid tussen
de vier STEM-componenten. We geven advies over de
opwaardering van het lerarenberoep en doen suggesties voor mentoring, levenslang leren en een structurele
samenwerking tussen leerkrachten.

Standpunten 39: De chemische weg
CO2-neutrale wereld (Johan Martens e.a.)

naar

een

Koolstofdioxide (CO2) ontstaat door verbranding van
biomassa en van fossiele brandstoffen. De actueel te
hoge CO2-emissie is in essentie een timingprobleem:
brandstoffen worden op enorme schaal verbrand
waardoor in een fractie van een seconde de koolstofverbindingen terug omgezet worden in CO2 en H2O.
Het natuurlijke proces om uit CO2 opnieuw bruikbare
stoffen te maken is daarentegen traag tot uiterst traag.
Bovendien is de globale uitstoot van CO2 vandaag
groter dan wat de natuur kan opvangen. Door de
broeikaswerking van CO2 stijgt de temperatuur op
aarde. Onze generatie staat voor de verantwoordelijkheid om deze stijging van CO2-concentratie halt toe te
roepen. In een CO2-neutrale
wereld wordt de uitgestoten
CO2 opgevangen vooraleer
die in de lucht terechtkomt
en gerecycleerd tot nieuwe
bruikbare grondstoffen, met
speciale aandacht voor
brandstoffen zoals aardgas.

Standpunten 40: Het professoraat anno 2016, Reflectie
over een beroep in volle verandering (Herman De Dijn,
Irina Veretennicoff, Dominique Willems e.a.)
De Vlaamse universiteiten doen het uitstekend. De
studentenaantallen blijven stijgen, het
Het professoraat anno 2016
studieaanbod is ruim en flexibel, de
administratie steeds efficiënter. Het
aantal doctoraatsstudenten is de
laatste 15 jaar verdubbeld (van 5000 in
1999 tot 10 000 in 2014) en het aantal
postdoctorale onderzoekers overstijgt
vandaag het aantal professoren. Nooit
zijn de vrijgemaakte middelen voor
onderzoek en innovatie zo hoog
Het professoraat
geweest. Nooit zijn de publicaties en
anno 2016
de internationale samenwerkingsakHerman De Dijn
koorden zo talrijk geweest. Onze univerIrina Veretennicoff
Dominique Willems (e.a.)
siteiten
worden
met
regelmaat
doorgelicht en doen het opmerkelijk
goed in internationale rankings. Het
New Public Management dat een paar decennia
geleden ingevoerd werd om universiteiten adequaat
te beheren, blijkt dus zijn vruchten af te werpen.
Reflectie over een beroep in volle verandering

De Vlaamse universiteiten doen het uitstekend. De studentenaantallen blijven stijgen, het studie-

aanbod is ruim en flexibel, de administratie steeds efficiënter. Het aantal doctoraatsstudenten is de

laatste 15 jaar verdubbeld (van 5000 in 1999 tot 10 000 in 2014) en het aantal postdoctorale onderzoekers overstijgt vandaag het aantal professoren. Nooit zijn de vrijgemaakte middelen voor

onderzoek en innovatie zo hoog geweest. Nooit zijn de publicaties en de internationale samenwerkingsakkoorden zo talrijk geweest.

Onze universiteiten worden met regelmaat doorgelicht en doen het opmerkelijk goed in internationale rankings. Het New Public Management dat een paar decennia geleden ingevoerd werd
om universiteiten adequaat te beheren, blijkt dus zijn vruchten af te werpen.
… Of zitten er toch adders onder het groene gras?

Het New Public Management van de universiteiten brengt immers ook onbedoelde, maar onge-

wenste neveneffecten met zich mee: het gevaar dat de financiële middelen en de concurrentie
doel op zichzelf worden, de focus op louter kwantitatieve metingen, het gemis aan aandacht voor
de specificiteit van de diverse disciplines, een verstoring van de vertrouwensband tussen leiding
en academisch personeel.

Dit Standpunt analyseert een aantal nefaste gevolgen van de nieuwe beleidsvoering aan de

universiteit, meer bepaald voor het ambt van hoogleraar. Als de huidige trend doorzet, zullen de
professoren onvoldoende tijd en ruimte hebben om zich ten volle en met de nodige autonomie
aan hun kerntaken te wijden: nieuwe inzichten, kennis en technieken ontwikkelen en doorgeven
aan hun studenten, ten bate van de kennis zelf en van de samenleving in haar geheel.

Dit Standpunt, onderbouwd met Vlaamse en internationale rapporten en studies, bevat zeven
aanbevelingen, gericht aan de overheid en aan universitaire besturen. Het hoopt daarmee het

maatschappelijk debat te voeden over de toekomst van de Europese universiteiten en van het
Professoraat in de 21ste eeuw.

De reeks Standpunten van de Academie is een bijdrage tot het wetenschappelijk onderbouwd

debat over actuele maatschappelijke en artistieke thema’s. De auteurs, leden en werkgroepen

van de Academie schrijven in eigen naam, onafhankelijk en met volledige intellectuele vrijheid.
De goedkeuring voor publicatie door een of meerdere klassen van de academie waarborgt de
kwaliteit van de gepubliceerde studies.

Naar aanleiding van de voorzittersspeech van Dominique Willems in december 2010 over de

Reflectie over een beroep
in volle verandering

evolutie van het beroep van hoogleraar werd binnen de KVAB en haar vier Klassen, op initiatief
van Irina Veretennicoff, een werkgroep opgericht om over dit actueel onderwerp verder te reflec-

teren. Dit Standpunt is het resultaat van deze grondige reflectie en Herman De Dijn is er de hoofdredacteur van.

Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, 2016

… Of zitten er toch adders onder het groene gras?
Het New Public Management van de universiteiten
brengt immers ook onbedoelde, maar ongewenste
neveneffecten met zich mee: het gevaar dat de
financiële middelen en de concurrentie doel op
zichzelf worden, de focus op louter kwantitatieve
metingen, het gemis aan aandacht voor de specificiteit van de diverse disciplines, een verstoring van de
vertrouwensband tussen leiding en academisch personeel. Dit Standpunt analyseert een aantal nefaste
gevolgen van de nieuwe beleidsvoering aan de
universiteit, meer bepaald voor het ambt van hoogleraar. Als de huidige trend doorzet, zullen de professoren
onvoldoende tijd en ruimte hebben om zich ten volle
en met de nodige autonomie aan hun kerntaken te
wijden: nieuwe inzichten, kennis en technieken ontwikkelen en doorgeven aan hun studenten, ten bate van
de kennis zelf en van de samenleving in haar geheel.

Standpunten 40

De
industriële
Vlaamse
CO2-emissies komen hoofdzakelijk uit een 200-tal
Johan Martens (e.a.)
schoorstenen van elektriciteitscentrales, raffinaderijen,
en industriële ovens. Door
chemische technologie kan
deze CO2 afgevangen en terug omgezet worden in
nuttige verbindingen. Hiervoor is weliswaar veel, soms
zeer veel energie nodig, die van alternatieve energiebronnen (die geen CO2 uitstoten) moet komen.
Verschillende technologieën worden hiervoor ontwikkeld en kunnen op termijn bijdragen tot de oplossing
van de CO2- en klimaatproblematiek.

Dit Standpunt, onderbouwd met Vlaamse en internationale rapporten en studies, bevat 7 aanbevelingen,
gericht aan de overheid en aan universitaire besturen.
Het hoopt daarmee het maatschappelijk debat te
voeden over de toekomst van de Europese universiteiten en van het Professoraat in de 21ste eeuw.

De chemische weg naar
een CO2-neutrale wereld

Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, 2015
Standpunten 39

De Jonge Academie heeft zeven nieuwe leden
ingehuldigd. 5 Wetenschappers en 2 kunstenaars zijn
verkozen voor de periode 2016-2021 v.l.n.r.: Ann
Bessemans, Timothy Douglas, Kristien Hens, Frank Merkx,
Magaly Rodríguez García, Bram Spruyt, Bram
Verschuere.

De kernboodschap van dit Standpunt is dat de
vorming van leerkrachten in de STEM-disciplines van
essentieel belang is. Concreet worden aanbevelingen
geformuleerd om hiertoe een STEM-expertisecentrum
op te richten, en om STEM-lerarenopleidingen te
organiseren, zowel een educatieve initiële masteropleiding als een professionele lerarenopleiding.
Dit Standpunt richt zich tot alle STEM-leerkrachten,
schooldirecties, pedagogische begeleiders, inspecties
en beleidsverantwoordelijken. Maar het is ook aanbevolen voor iedereen die begaan is met de toekomst
van onze jeugd en onze samenleving.

Het St andpunt over CO2 zal worden voorgesteld op
de Academie op 7 september 2016, dat over het
Professoraat in oktober 2016.
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Blijf op de hoogte:
www.kvab.be/co2
www.kvab.be/professoraat

Citizen Science in Vlaanderen: U telt mee?!
Violet Soen & Tine Huyse (red.)
Nieuw Standpunt van de Jonge Academie
Citizen Science is niet alleen een nieuwe trend in wetenschapscommunicatie, het biedt bovenal de mogelijkheid om ook een nieuwe manier van
wetenschapsbeoefening voor te staan. In tegenstelling tot de ruime
Europese en globale aandacht voor burgerwetenschap bleek de kennis
en de expertise hierover in Vlaanderen eerder gering en vooral verspreid.
Met dit Standpunt wil de Jonge Academie Citizen Science op de kaart
van de Vlaamse wetenschapsagenda zetten.
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1

Focusdag
over
Responsible
Research and Innovation
op 6 september 2016

Samen met het Departement Economie, Wetenschap
en Innovatie (EWI) en de Koning Boudewijnstichting
organiseert de KVAB op dinsdag 6 september een
focusdag over Responsible Research and Innovation
(RRI). RRI is een inclusieve benadering van onderzoek
(en innovatie) voor de samenleving, verantwoord
vormgegeven rekening houdend met de effecten op
mens, milieu en maatschappij.
Publieke betrokkenheid in wetenschap, gender in
onderzoek, wetenschapsonderwijs, open access,
ethiek & integriteit en ondersteunend beleid voor al het
vorige zijn de sleutelactiepunten van RRI. Op het
programma staan sprekers van de Europese Commissie
naast experts uit binnen- en buitenland. Tijdens breakout sessies in de namiddag kunnen zowel onderzoekers, wetenschapscommunicatoren als mensen uit het
bedrijfsleven hun gading vinden.
Meer info op www.kvab.be/rri

2

Academisch Cultureel Forum

1. Da Vinci-lezing door Louise Fresco op 8 juni 2016
Eind 2015 werd prof. dr. ir. Louise Fresco verkozen tot
nieuw buitenlands lid van de Klasse der Natuurwetenschappen, waarin zij op 8 juni plechtig werd geïnstalleerd. Louise Fresco is landbouwingenieur, die promoveerde aan de Universiteit van Wageningen in 1986
met een studie over tropische plantenteelt. Tussen 1990
en 1997 was ze in Wageningen hoogleraar 'Plantaardige Productie', met specialisatie 'Landbouw in
Tropische Gebieden'. In die periode was ze betrokken
bij uitgebreid veldwerk in diverse landen. Van 1997 tot
2006 bekleedde ze topfuncties bij het FAO. Ze was
Assistant Director General en o.a. verantwoordelijk voor
voedselvoorziening. In 2006-2007 werd ze hoogleraar
aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de
inspectie van het ESSP (Earth Systems Science Partner-

ship). Ze bekleedde adviesfuncties in o.m. CGIAR
(Consultative Group of International Agricultural
Research), het IPCC en Nationaal Forum Rio +20.
Momenteel is ze voorzitter van de Raad van Bestuur
van de Universiteit Wageningen.
Prof. Fresco wordt beschouwd als één van de meest
invloedrijke vrouwen van Nederland, mede doordat ze
een voortreffelijke wetenschapscommunicator is. Ze
lag aan de basis van de 6-delige tv-documentaire
Fresco's Paradijs en ze heeft een 2-wekelijkse column in
NCR Handelsblad. Tijdens haar inauguratiespeech in
de Klasse Natuurwetenschappen benadrukte ze o.a.
het belang van een dialoog tussen wetenschap(pers)
en burgers. Het blijven uitdragen van de passie voor
wetenschap voor een publiek van jongeren, en een
betere dialoog met politiek en beleid, zijn van bijzonder
belang voor de wetenschap vandaag. Kunst en creativiteit kunnen daarbij een rol spelen.
Na haar inauguratie in de Klasse gaf professor Fresco
een publieke Da Vinci-lezing, over “De rol van
landbouwtechnologie bij de productie van duurzaam
voedsel”, een heel actueel thema, waarover heel veel
controverse bestaat, wat ook tot uiting kwam in de
discussie nadien. Louise Fresco ging deze controverses
in haar lezing niet uit de weg en ging heel nauwkeurig
in op wat bijvoorbeeld de gentechnologie momenteel
vermag. Ze toonde begrip tegenover de verschillende
politieke standpunten die er tegen ingenomen
worden, maar plaatste de problematiek ook tegen
een dramatische bevolkingsexplosie, die tijdens de
komende decennia vnl. in Afrika verwacht wordt.
2. “500 jaar Utopie”: symposium op 28 september en
lezingen in oktober en november 2016.
Tijdens de vergadering van het Academisch Cultureel
Forum van 14 juni 2016 werden de banden tussen de
KANTL en de KVAB nog eens sterk aangehaald. Een
eerste belangrijk gezamenlijk initiatief wordt de herdenking van de publicatie van het boek Utopia door
Thomas More bij Dirk Martens in Leuven in 1516, dit jaar
precies 500 jaar geleden.
De KVAB en de KANTL bundelen de krachten. Laatstgenoemde door een aantal lezingen te organiseren in de

Academie van Gent, Koningsstraat 18, op de donderdagavonden van oktober en november 2016 met als
thema “Tussen Utopia en Beeldenstorm. Conflicterende opinies in een woelige eeuw”, met o.m. Erik de
Bom over Utopia van Thomas More, Joris de Zutter over
Marcus van Vaernewijck, Leen Huet over Pieter
Bruegel, Werner Waterschoot over Lucas d’Heere,
Marijke de Wit over Cornelis de Schepper en Ruud
Ryckaert over de ‘Antwerpse spelen’ van 1561, die
werden uitgegeven door Willem Silvius als de ‘Spelen
van Sinne’ in 1562.

De herdenking van 1516 gaat van start in Brussel op 28
september 2016 met een symposium georganiseerd
door de KVAB met als titel “500 jaar Utopie” met
volgend programma:
- Voormiddag: opening van het symposium door de
voorzitter van het ACF Mark Eyskens, gevolgd door
Philip van Parijs over het begrip “Utopia” en Hilde
Symoens over de dramatiek van de 16de eeuw.
- Namiddag: Gilbert Tournoy over Clenardus en het
Collegium Trilingue, Pierre Delsaerdt over Dirk Martens
en de wereld van de drukkers, en Hans Rombaut over
Damiaan de Goës.
- 9 november 2016, 17.30 uur: Da Vinci-lezing over
Simon Stevin door Ed van den Heuvel
- 25 november 2016, 19.30 uur: Eindejaarsrecital met
werk van overleden Academieleden door het Spiegelkwartet samen met Jozef de Beenhouwer.

3 Contactfora
•
1 en 2 september: Steven Vanderputten
(UGent): “Horizontal learning within high medieval
religious communities”
•
28 oktober: Griet Vermeesch (VUB): “Biografen en hun biografieën van vroegmoderne personen”
•
28 oktober: Jozef Anné (KU Leuven) “Microbiome and host metabolism”
•
24 november: Tom Daems (KU Leuven):
“Privatising punishment in Europe”

14

NBW 22 bevat meer dan 100 biografieën
ondermeer die van Jeanne Brabants,
Zuster Leontine en Paul Hymans.

4 Nationaal Biografisch Woordenboek
deel 22 wordt verwacht in het najaar 2016

Op dit ogenblik wordt er druk gewerkt aan de editie
van het 22ste deel van het Nationaal Biografisch Woordenboek, dat in het najaar 2016 moet verschijnen. De
traditie om het nieuwe deel voor te stellen tijdens een
academische zitting wordt voortgezet. De datum
daarvan zal bepaald worden in functie van het tijdstip
waarop het nieuwe volume beschikbaar is (zie hiervoor
de volgende editie van de Academieberichten).
Inhoudelijk is het boekdeel op dit ogenblik al klaar. Het
bevat naar gewoonte figuren uit alle perioden uit de
vaderlandse geschiedenis, in totaal 105, waarvan 10 uit
de Middeleeuwen, 24 uit de Moderne Tijden, 20 uit de
19de eeuw en 51 uit de 20ste eeuw. Ook een zo breed
mogelijk maatschappelijk spectrum is vertegenwoordigd, met o.m. de kunstschilders Felix de Boeck, Berthe
Dubail, Piet Gilles, Maria Segers en verschillende leden
van de familie De Noter, de beeldhouwers Bert Servaes
en Harry Elström, de letterkundigen Stephanie ClaesVetter, Mireille Cottenjé, Christine D’haen en Paul
Lebeau, de acteurs Jan Cammans en Ida Wasserman,
de choreografen Valentina Belova, Jeanne Brabants,
Mimi Crombecq en Jaak van Luyth, de graven van
Leuven Godfried I, II en II en de Brabantse hertogen
Hendrik II, III en IV, de politici Victor Desguin, Paul
Hymans, Henri Jaspar, Charles de Kerchove de
Denterghem, Joseph Pholien, ingenieurs Jean-Charles
Velge, René Brück, Richard van Cauteren en André
Deruyttere, architecten Henri Gillis (broeder Raymond)
en Paul Neefs, componisten Valentine Dutry of Valdury,
Emile Giani en Henri Simon, journalisten Frans Verleyen,
Leo van Hoorick, Leo Picard en Léon van den Haute,
de medici Albert Dhaene, Constant Huygelen en
Michel van den Weghe, de historici Theodoor van
Lerius, Frans Hendrik Mertens en Karel Lodewijk Torfs, de
kunsthistoricus Henri Pauwels, een held uit twee Wereldoorlogen Victor van Strydonck de Burkel, pianiste Anna
Falk-Mehlig, de eerste algemeen rijksarchivaris LouisProsper Gachard en een aantal figuren die bekend zijn
uit de actualiteit van de laatste jaren zoals Valeer
Portier, zuster Leontine. Opnieuw is het NBW er in
geslaagd om bijna 25 % biografieën van vrouwen op te
nemen, vaak figuren met een grote rol op sociaal vlak,
zoals Alice Beviaire, Christine de Hemptinne en Lea
Provo, maar ook belangrijke wetenschappers als
Marie-Anne Libert en Marie de Groost-Lasseel, de
eerste vrouwelijke rector in Europa.
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6

Benoemingen:

Francquiprijs 2016

1. Drie leden van de KVAB worden rector van hun
universiteit in 2016
In het voorjaar van 2016 werden 3 leden van de KVAB
tot rector verkozen: Herman van Goethem (Klasse
Menswetenschappen) tot rector van de Universiteit
Antwerpen (18 maart), Caroline Pauwels (Klasse Menswetenschappen) tot rector van de VUB (29 april) en
Karen Maex (Klasse Natuurwetenschappen) tot rector
magnificus van de Universiteit van Amsterdam
(benoemd op 1 juni).
Is dit een uniek gegeven? Ja en neen. Eerder waren al
wel eens 3 leden tegelijkertijd rector van hun universiteit, nl. Els Witte aan de VUB, 1994-2000 (Klasse Menswetenschappen), Jacques Willems aan de UGent, 19932001 (Klasse Technische Wetenschappen) en André
Oosterlinck aan de KU Leuven, 1995-2005 (Klasse
Technische Wetenschappen), maar Willems en Oosterlinck werden pas lid van de KVAB bij de oprichting van
de Klasse van de Technische Wetenschappen in 2009
en waren dus geen lid tijdens hun rectorschap. Dat
maakt de situatie van 2016 inderdaad uniek, temeer
omdat het rectoraat van Van Goethem, Pauwels en
Maex aanvangt met hetzelfde academiejaar (20162017). Nog een bijzonderheid is dat er twee vrouwen
tegenover één man deze benoeming kregen.
Karen Maex volgde een opleiding tot werktuigkundigelektrotechnisch ingenieur aan de KU Leuven (1982),
waar ze promoveerde tot doctor-ingenieur in 1987. Ze
werd er benoemd tot docent in 1989, tot hoogleraar in
1998 en tot gewoon hoogleraar in 2003. In 2005 werd zij
de eerste vrouwelijke vice-rector aan de KU Leuven
wat zij bleef tot 2013. Ze verhuisde naar de Universiteit
van Amsterdam in 2014, waar ze werd aangesteld tot
decaan van de faculteiten Natuurwetenschappen,
Informatica en Wiskunde en waar ze vanaf 1 juni 2016
werd benoemd tot rector magnificus.

Karen Maex
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Caroline Pauwels

Onderscheiden

Caroline Pauwels volgde eerst filosofie aan de Universiteit Antwerpen, waarna ze communicatiewetenschappen studeerde aan de VUB, waar ze als onderzoeker lid
werd van de vakgroep Communicatiewetenschappen
in 1989. Ze promoveerde aan de VUB in 1995 met een
onderzoek over het audiovisueel beleid aan de EU en
werd er datzelfde jaar hoogleraar. Ze bekleedde de
binnenlandse Francquileerstoel in 2014 aan de Universiteit Gent, en de Chair Jean Monnet in 2012 en 2016.
Vanaf het academiejaar 2016 is zij de tweede vrouwelijke rector van de VUB, na Els Witte.

Herman van Goethem studeerde rechten en geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Hij promoveerde
in de rechten in 1987, werd er deeltijds (1989) en voltijds
(1991) docent, hoogleraar (1997), vice-decaan (1998),
departementsvoorzitter (2000) en gewoon hoogleraar
(2007). Hij werd landelijk bekend als curator van de
permanente tentoonstelling Kazerne Dossin, Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust
en Mensenrechten in Mechelen. Op 1 oktober wordt hij
rector van de Universiteit Antwerpen.

2. Willy Verstraete wordt voorzitter FWO
Het FWO heeft de samenstelling van haar Raad van
Bestuur vernieuwd. Naast 4 leden uit de industrie en
één directeur van een strategisch onderzoekscentrum
(VIB) zijn er 7 academische bestuurders, met name de
5 rectoren en 2 verkozen leden. Deze laatste zijn Conny
Aerts (Klasse Natuurwetenschappen) en Willy
Verstraete (Klasse Technische wetenschappen). Willy
Verstraete werd verkozen tot nieuwe voorzitter van het
FWO.

Herman Van Goethem

Willy Verstraete

Barbara Baert (lid van de Klasse Kunsten) wint de Francquiprijs 2016 in de humane wetenschappen. Barbara
Baert is kunsthistorica, gespecialiseerd in de iconologie,
de wetenschap die de onderwerpen en de betekenissen van voorstellingen in kunstvoorwerpen interpreteert
en verklaart. Reeds in 1993 won zij de prijs van de KVAB
in de Klasse van de Kunsten voor haar thesis “Den bouc
van den houte” en in 2006 werd zij laureaat van de
Academie in de Klasse van de Kunsten voor haar tot
dan toe geslaagde, jonge carrière (tot 40 jaar). Zij
promoveerde met de studie “Een erfenis van heilig
hout” in 1997, dat als een referentiewerk wordt
beschouwd (in het Engels vertaald: “A Heritage of Holy
Wood”). Ze richtte in 2006 de internationale onderzoeksvereniging Iconology Research Group op.
Barbara Baert werd door de jury geprezen omwille van
“haar gewaagde en innovatieve, brede kijk op de
humane wetenschappen”. Ze beperkt zich niet tot een
bepaalde periode of een onderzoeksniche, en werkt
vaak interdisciplinair. “Door zich te focussen op
thema’s zoals aanraking, bloed of vruchtbaarheid
snijdt professor Baert universele thema’s aan, die tot op
heden een centrale plaats innemen in onze samenleving”, aldus de jury. Barbara Baert ontving de Francquiprijs 2016 uit handen van koning Filip op 8 juni 2016 in
het Paleis der Academiën. Daarnaast werd Barbara
Baert ook nog bekroond met de Pioniersprijs 2016 van
de Groep Humane Wetenschappen van de KU
Leuven. Deze prijs werd uitgereikt op 25 mei.

Alexander von Humboldt Medaille
2016

Tijdens de Algemene Vergadering van de European
Geosciences Union (EGU) op 20 april 2016 werd de
Alexander Von Humboldtmedaille 2016 toegekend
aan Prof. Dr. Jean W. A. Poesen (Klasse Natuurwetenschappen) voor zijn uitzonderlijke bijdragen ten dienste
van volkeren in ontwikkelingslanden als wetenschapper in de Aarde-, de Planetaire en de Ruimtewetenschappen. Poesen begon zijn carrière met onderzoek
naar de erosie van Belgische leemgronden tengevolge
van neerslag. De expertise die hij daarbij opbouwde
exporteerde hij naar elders, eerst in Europa, maar
nadien nog meer daarbuiten, o.m. naar Afrika en
Zuid-Amerika, waar hij samenwerkte met talloze jonge
onderzoekers van ter plaatse om in die gebieden
problemen op te lossen veroorzaakt door de bevolkingsexplosie, waarbij de druk op de bodems op bijna
exponentiële wijze toenam om voedsel en brandstof te
produceren. De Von Humboldtmedaille is de meest
prestigieuze prijs die door de EGU wordt toegekend.

Barbara Baert

Jean Poesen

Links: Jean-Marie Dauger, Chair Communications &
Strategy Committee, World Energy Council
Rechts: William D'haeseleer, voorzitter World Energy
Council - chapter Belgium, vzw

Voorzitter World Energy Council
Prof. William D'haeseleer (Klasse Technische wetenschappen, Reflectiegroep Energie) is aangesteld als
voorzitter van het recent vernieuwde Belgisch comité
van de World Energy Council. Deze Belgische afdeling
van de Wereldenergieraad wenst actief te zijn als
energiedenktank in een Belgische en Europese
context, maar tegen een mondiale achtergrond. De
vzw werd plechtig geïnaugureerd tijdens het seminarie
over capaciteitsvergoedingsmechanismen voor de
elektriciteitsmarkt, dat de KVAB (Reflectiegroep
Energie) organiseerde op 11 mei 2016 in het Beneluxgebouw in Brussel.
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Daniël VANDEPITTE
(Poperinge, 29 mei 1922-Gent, 21 juni 2016)
De 26ste Lifetime Achievement Award van
het Internationaal Animatiefilmfestival van Zagreb voor

Raoul Servais

Op 6 juni 2016 werd tijdens de openingsceremonie van
het World Festival of Animated Film, Zagreb, voor de
26ste maal de "Lifetime Achievement Award" plechtig
overhandigd. Deze keer werd hij toegekend aan Raoul
Servais (Klasse Kunsten), die daarmee de onderscheidingen blijft opstapelen. Op dinsdag 7 juni werd deze
belangrijke erkenning onder de aandacht van het
festivalpubliek gebracht door een retrospectieve van 9
Servaisfilms te programmeren. Raoul Servais is een
pionier van de animatiefilm in België, die in 1979 met
Harpya de Palme d’Or won op het Filmfestival van
Cannes. In Academieberichten nr. 61 in oktober 2015
werd nog de release vermeld van Servais’ laatste
kortfilm Tank op het Internationale Filmfestival van Gent
op 13 oktober. Deze antioorlogsfilm naar aanleiding
van het eerste gebruik van een oorlogstank tijdens de
Eerste wereldoorlog (15 september 1916) werd reeds
bekroond met de Espiga de Plata (Silver Spike) van de
60ste Semana Internacional de Cine in Valladolid op
31oktober 2015. Het World Festival of Animated Film,
Zagreb, behoort tot de 5 belangrijkste festivals voor
animatiefilm wereldwijd.
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Charles A. Desoer Technical Achievement Award 2016: Joos Vandewalle
Emeritus professor Joos Vandewalle (Afdeling Stadius
van het Departement Elektrotechniek, ESAT, en
bestuurder van de Klasse Technische Wetenschappen
van de KVAB) ontving op 23 mei 2016 tijdens het
International Symposium on Circuits And Systems
(ISCAS) in Montreal de Charles A. Desoer Technical
Achievement Award 2016 van het Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE), Circuits and Systems
Society, toegekend voor “seminal research leadership
in the mathematics for circuits and systems with major
results in cryptography, multilinear signal processing
and signal processing, and for transformative educational initiatives”,
http://ieee-cas.org/about/awards/technicalachievement-award. Met de Charles A. Desoer Technical Achievement Award bekroont de IEEE onderzoekers die gedurende vele jaren uitzonderlijke technische
bijdragen leverden tot de kennis van het gedrag en
het gebruik van elektrische circuits en systemen.

Daniël Vandepitte was burgerlijk ingenieur
(1944, Universiteit Gent) en Master of Engineering (1949, Yale University). Van 1946 tot 1956
werkte hij als ingenieur van Bruggen en
Wegen. Hij ontwierp er 19 weg- en 6 spoorwegbruggen over de Ringvaart in Gent en
coördineerde de bouw ervan. Deze bruggen
werden later geroemd om hun originaliteit.
Voor de hangbrug te Merelbeke (de eerste
hangbrug ter wereld van een bepaald
model) kreeg hij in 1956 de Charles Lemaireprijs. In 1957 werd hij vereerd met de prijs van
de Alumni der Universitaire Stichting. Later
werd hij nog laureaat van de Fernand Dewaeleprijs van het NFWO (1983) en kreeg hij de
medaille van de European Convention for
Constructional Steelwork (1988) en die van de
stad Lyon (1991).
In 1956 werd hij docent aan de Faculteit der
Toegepaste wetenschappen van de Rijksuniversiteit Gent; in 1960 werd hij gewoon hoogleraar in de bouwkunde en toegepaste
mechanica. Over de hele wereld heeft hij
voordrachten gegeven over de berekening
van de stabiliteit van betonconstructies,
bruggen en voorgespannen beton. In 1979
schreef hij het boek Berekening van constructies, waaruit nog steeds gedoceerd wordt en
dat gratis online beschikbaar is.

Vandepitte was rector van de universiteit van
1969 tot 1973, een woelige periode van
studentenrevoltes. Hij was toen ook voorzitter
van het NFWO. Hij was voorzitter van de
Technische Raad van controlebureau SECO
en voorzitter van SECOLUX. Hij was algemeen
voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging en van het technisch comité
Structural Stability van de Europese Convention for Constructional Steelwork. Hij kreeg de
Orde van Culturele Verdienste van de
Roemeense Volksrepubliek, werd benoemd
tot commandeur, officier en grootofficier in
de Leopoldsorde en tot grootofficier in de
Kroonorde.
In 1962 werd Daniël Vandepitte lid van de
Klasse Natuurwetenschappen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België en hij
werd erelid in 2002. Hij speelde een belangrijke rol in de oprichting van het Comité van
de Academie voor Wetenschap en Technologie (CAWET) en was daarvan de eerste
voorzitter van 1987 tot 1992. Hij ging over naar
de Klasse Technische wetenschappen bij haar
oprichting in 2009.
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