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Terug gestart

De Academie werkt niet echt met academiejaren, maar het kan de
indruk wekken. Dit is natuurlijk niet abnormaal voor een organisatie die
sterk verbonden is met de universitaire wereld. Na een vakantieperiode
zonder publieke activiteiten zijn we er begin september vol ijver tegenaan gegaan.
In samenwerking met het departement EWI en de Koning Boudewijnstichting organiseerden we een sterk geapprecieerde dag over
“Responsible Research and Innovation” en we slaagden erin met ruime
belangstelling twee van onze Standpunten aan een breed publiek voor
te stellen: “De chemische weg naar een CO2-neutrale wereld” en “Het
professoraat anno 2016”. Het eerste onderwerp had een duidelijke link
met de actualiteit van de dag, wat op de radio mocht blijken. Het
tweede thema wordt in komende jaren gegarandeerd een belangrijk
aandachtspunt voor het universitaire beleid (zie ook blz.17). Dat ook
andere Standpunten een maatschappelijke impact hebben is vorig jaar
gebleken. Idem voor de gekozen aandachtspunten uit ons Denkersprogramma.
In de bevraging, die we net voor de zomer hielden, toonden onze leden
een sterke appreciatie voor deze activiteiten, die weliswaar heel wat
inspanning vergen maar ook een duidelijke maatschappelijke impact
hebben. Mits verdere ondersteuning door de overheid willen we die
activiteiten verder zetten in de toekomst. Dit is ook de wens van de
voorzitter en ondervoorzitter die we recent verkozen voor de periode
2017-2018. De bevraging leidde tot heel wat interessante informatie die
nog niet volledig verwerkt is. Er wordt aandacht gevraagd voor een
aantal verbeterpunten en er zijn suggesties voor nieuwe activiteiten. Dit
zal nu verder besproken worden en moet uiteindelijk leiden tot een
gedragen en doordacht beleidsplan voor de periode 2018-2022.
Eind september organiseerde de Reflectiegroep Energie een debat
over warmtenetten, terwijl in het kader van het Academisch Cultureel
Forum en in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde een start gegeven werd voor een symposium en een reeks voordrachten ter herdenking van het verschijnen van
het boek Utopia 500 jaar geleden. Deze herfst stellen we ook een nieuw
volume voor van het Nationaal Biografisch Woordenboek en herdenken
we de heroprichting van de Academie in 1816. We doen dit bij middel
van een symposium en een tentoonstelling, in samenwerking met de
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belqique.
Tijdens de zomer zijn heel wat inspanningen geleverd voor
de invoering van een efficiënt elektronisch databeheerssysteem en een hieraan gekoppelde nieuwe website. Het is
een arbeidsintensieve operatie die hopelijk heel binnenkort
tot een zichtbaar resultaat zal leiden.
Freddy Dumortier
Vast secretaris
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Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter
Op 5 oktober 2016 heeft de Algemene Vergadering van de
Academie de professoren Joos Vandewalle en Karel Velle verkozen tot respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de KVAB.
Hun mandaat begint op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december
2018.

Joos Vandewalle - voorzitter
Joos Vandewalle (°31 augustus 1948) is emeritus gewoon hoogleraar aan het departement Elektrotechniek (ESAT-Stadius) van de
KU Leuven. Hij is burgerlijk ingenieur en doctor in de ingenieurswetenschappen. Na zijn doctoraat verrichtte hij 3 jaar onderzoek en
gaf hij les aan de University of California, Berkeley. Zijn onderzoeksdomein ligt in de wiskundige ingenieurstechnieken zoals systeemtheorie, signaalverwerking, niet-lineaire circuits en cryptografie. Hij
doceerde lineaire algebra aan de eerstejaarsstudenten burgerlijk
ingenieur van de KU Leuven, was departementsvoorzitter Elektrotechniek, vice-decaan faculteit Ingenieurswetenschappen en lid
van het Groepsbestuur Wetenschappen en Technologie van de
KU Leuven. Nu is hij betrokken bij de overgang van secundair naar
hoger onderwijs en de rol van de wiskunde en de ijkingstoets,
waarvan hij sinds 2012 de coördinator is in Vlaanderen. Hij is
bestuurder van de Klasse van de Technische Wetenschappen van
de KVAB (2015-2016). Recentelijk was hij mede-coördinator van
het KVAB-standpunt “De STEM-leerkracht”. Eerder dit jaar
publiceerde hij met collega Giovanni Samaey een boek voor een
breed publiek met 20 verhalen over het nut van de wiskunde in
onze huidige en toekomstige samenleving.

Karel Velle - ondervoorzitter
Karel Velle (°25 januari 1959), gespecialiseerd in de geschiedenis
van de instellingen, de rechtsgeschiedenis en de sociale geschiedenis van de geneeskunde in de 19de en 20ste eeuw, is deeltijds
hoogleraar aan de UGent. Hij is doctor in de geschiedenis (1988)
en sinds 2005 algemeen directeur van het Belgisch Rijksarchief
(een federale wetenschappelijke instelling). Als archivaris legde hij
zich jarenlang toe op de selectie, verwerving en ontsluiting van de
archieven van justitie en op het brede domein van het informatieen archiefrecht. Hij bekleedde diverse functies binnen ICA, de
International Council on Archives, en is voorzitter van de
algemene vergadering van de Archives Portal Europe Foundation
(een Stichting naar Nederlands recht). Hij is momenteel bestuurder
van de Klasse van de Menswetenschappen (2015-2016).
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Denkersprogramma “The Doctoral Space Revisited”

Wat brengt de toekomst voor de Europese (post)doctorale ‘cloud’?
Interview met Denker Maria Helena Nazaré
Nathalie Boelens
Het aantal doctoraatsstudenten en postdoctoraal
medewerkers aan de Vlaamse universiteiten is verdubbeld over de voorbije tien jaar. Het aanbod aan vaste
betrekkingen in de academische wereld is niet
meegegroeid. Onze doctorale toponderzoekers belanden vaak in andere domeinen van de arbeidsmarkt.
Omwille van deze ontwikkeling organiseerde de Klasse
van de Natuurwetenschappen van de KVAB het
denkersproject “The Doctoral Space revisited”.
Hiermee wil de KVAB de belangrijke maatschappelijke
waarde van (post)doctorale onderzoekers in beeld
brengen. Op welke manieren bieden hun verworven
kennis en vaardigheden een meerwaarde op de
arbeidsmarkt? Bieden we hen de juiste opportuniteiten? Hoe moet de (post)doctorale ruimte geconcipieerd worden? Als Denker werd professor Maria Helena
Vaz de Carvalho Nazaré aangesteld. Ze was gedurende vele jaren rector van de Universiteit van Aveiro in
Portugal. Vandaag is zij voorzitter van de Hoge Raad
voor Onderwijs in Portugal. Tot 2015 was zij voorzitter
van de European University Association. Haar ervaring
op het vlak van het management van de universiteit
gecombineerd met haar beleidsexpertise op nationaal
en Europees niveau maken van haar de geknipte
persoon om deze thematiek te analyseren. In dit
gesprek blikt zij terug op de denkoefening en licht ze
een tipje van de sluier op wat betreft de resultaten en
inzichten voor Vlaanderen én Europa. Het interview
vond plaats in het Engels en zal ook in deze taal
worden weergegeven.
How did you became involved with the Thinker’s
Programme?
Nazaré: “When Jean-Pierre Henriet approached me,
my initial response was that I didn’t feel like I could do it.
But finally I couldn’t resist the temptation. So I met up
with Professor Henriet in order to find out more about
what the Thinker’s programme would entail. I learned
that I would be working on a theme through thinking
with a group of colleagues. He told me we would be
thinking ‘aloud’, being very free in both asking questions and expressing opinions. The first temptation for me
was the theme: the doctoral space revisited. If you talk
to any professor anywhere in the world and talk to him
about PhD students and doctoral space they will be
hooked immediately. The second temptation was
being asked for this programme by the prestigious
Flemish Academy of Sciences. The Academy is
well-known in Europe and recognized for having a high
standard. The final enticement was the fact that I
would not be doing this on my own but together with a
steering committee. The process of the programme
was intriguing: fact-finding through talking to stakeholders while working together with colleagues. This
process allows us to observe the chain of policymakers
and stakeholders influencing and reacting to policy.”
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Since the process itself was appealing to you – how
have you been enjoying it so far?
Nazaré: “I learned that I was able to ask questions and
expect honest answers. I discovered that there was
never a hidden agenda at play. This is not always the
case, as proven by my vast experience in looking into
policy. Through our ‘fact-finding’ I was always able to
clearly distinguish between the reality and what
different stakeholders are aiming for. The only main
difficulty for me has been the language. Many important documents are exclusively written in Dutch. I
understand the sociological and political issues that are
at the base of this situation. But oftentimes these Flemish
reports could be very relevant for policymakers on a
European level. Since they document different policies
and the reactions to and consequences of these
policies, they could be used as examples of ‘good
practices’ all over Europe.”
It has been said [during the conference ‘Het professoraat anno 2016’] that you cannot change the Flemish
situation without the European context evolving as well.
What should Flanders be doing right now?
Nazaré: “Flanders cannot change the system but you
can definitely influence it. Thirty years ago the system
was very different. Today, Flanders can influence
Europe and it is very important to do so. Through the
doctoral space you are creating the policymakers of
the future. One of the ways in which Flanders can
influence Europe is through communicating the results
of ‘good practices’. Flanders has many important
projects in place and Europe can learn from the results.
For example the FLAMES programme. In this project
interdisciplinarity is one of the criteria for a positive
evaluation. It is not just about crossing the boundaries of
departments but also about working together across
different universities. Promoting interdisciplinarity will be
an important challenge for the future, both in Flanders
and in Europe.

Another example is that Flemish universities are both
planning and experimenting with schemes that
promote doctoral students in acquiring the skills they
need in order to employ themselves outside of the
university.”

“

The Thinker’s Programme aims at providing (policy)
recommendations for Flanders. How would you advise
Flanders to position itself in Europe?

For this Thinkers’ Programme KVAB closely collaborates
with the Jonge Academie. How did you enjoy working
together with our Young Academy?

Nazaré: “Flanders should aim to have a brand in terms
of the doctoral space. If I could wish for one thing to
result from the efforts of the programme it would be to
support Flanders in having a brand for doctoral education. Today this is the case in the UK for four or five
universities. Flanders is very lucky to have five good
quality universities. You can exploit this to create a
Flemish brand. Another reason why this would be
possible is because the Flemish universities are active in
fields that are psychologically very important to human
beings: technology for human health, neurosciences,
research about degenerative diseases. All of these
topics are important today but will remain so in the
future because of the way Europe is evolving demographically. Another important topic is climate change
– Flanders as a region is bound to be affected by
climate change and Flemish knowledge production in
that area is very important for the world in general.”

Nazaré: “It was a pleasant surprise that the Flemish
Academy had a Young Academy. The members I met
are very involved with this community and the impact
they are able to have on society through their community. It was very refreshing to see. They think outside the
box much more easily. It is so important to carefully
listen to what they have to say. Flemish people are very
low profile but also very honest people. I found the
younger generation to be a little more assertive. We
had many discussions, but together we always aimed
to reach a consensus. I believe they can do big work for
the Academy and for Flanders.”

Getting a PhD means acquiring the
capacity to perform research in an inde
independent way.

”

Can you expand on that Flemish brand: do we differentiate as a region through the quality of our research or
of our researchers?
Nazaré: “It is the quality of the research that is crucial
but you cannot have good quality research without
good quality researchers. The human capital will constitute the brand of Flanders and this human capital can
be very international. In the USA many former students
donate to the university they graduated from. It is
important to them because the likelihood of finding a
well paid job is dependent on the reputation of that
university. I’m not advocating for a similar situation in
Europe but if Flemish education obtains a quality
brand, people will be attracted by this brand. They will
have a permanent vested interest in this brand.”

Some members of the Jonge Academie are postdocs,
many of them are professors. Did you find they had
conflicting opinions?
Nazaré: “They do have different perspectives and
approaches to solve the issues. But all of them share the
concern and realize the subject is something that
needs to be looked into.”
Are doctoral schools essential building blocks for a
Flemish ‘knowledge society’?
Nazaré: “Doctoral schools are quite new and today
they tend to work in very different ways. But in general
doctoral schools are concerned with monitoring the
quality of the research and the regulations and procedures within the university. I think they have an
extremely important role to play. One of these roles is
organizing ways of acquiring transversal skills. Doctoral
Schools are ideally placed to help PhD students and
postdocs.”
The number of PhDs is an important parameter in the
way university’s funding is determined. Could the
emphasis on quantity pose a threat to the quality of the
research?
Nazaré: “I honestly don’t believe that universities would
allow low quality PhDs to be produced. There are so
many filters in place: filters referring to track record, you
need to have a grant etc. The doctoral schools are also
monitoring the quality. I don’t believe that the increase
in desirability of a PhD will impact the quality negatively. If that were to be the case, the university itself
would need to sort it out.”
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What advice would you give to someone considering a
PhD?
Nazaré: “My advice would depend upon several
follow-up questions. Have they ever worked after their
Masters? Why do they want to pursue a PhD? What are
their expectations?
Getting a PhD means acquiring the capacity to
perform research in an independent way. You are able
to formulate the questions that are key in solving a
problem. This ability is useful in many places in society: in
government and in business enterprises both large,
small and medium. But right now, we are not paying
enough attention to SMEs and the SMEs are not paying
enough attention to the Academic world. SMEs don’t
see any particular advantage in hiring someone with a
PhD or postdoc experience.”
Does Academia need better marketing to resolve this?
Nazaré: “Yes, there is no doubt about that.”

“

Now we want postdocs outside the
university; society needs them.

”

Can the PhD structure & postdoc position be redefined
to create more connection to the labour market’s
demands?

Nazaré: “First we need to feed society adequate knowledge about the qualities of a person with a PhD. I don’t
like to use the word marketing but rather talking to
people and highlighting the advantages they can
have hiring PhDs and postdocs. SMEs need to learn
more about this. Universities, helped by the media,
should broadcast this. All the stakeholders need to be
involved.”
Postdoc positions are often dependent on temporary
and short-term funding. Are we giving them enough
time and space to do profound research?
Nazaré: “We need to be very clear about the definition
of a postdoc. We are still using the same notion of a
PhD and a postdoc we were using 40 years ago. A
postdoc 40 years ago had a certain raison d’être. It
was meant and described within a certain context:
postdocs would gain more experience towards an
academic and research career. Research and education are definitively linked.
This definition hasn’t evolved even though the context
is completely different today. Now we want postdocs
outside the university; society needs them. So we should
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look into redefining the postdoc position and support
this postdoc community to come up with answers
themselves. We need to help them in recognizing that
they have a role to play outside of academia.
Writing a PhD is all about knowing how to formulate
questions in order to provide answers. When you are a
postdoc you are trained to dig deeper into a given
question or theme and connect expertise from different
fields. You get the ability to detect and identify
problems that need answers.
This role is equally important in university as in industry,
big or small. Postdocs can help in identifying what is
going to be the next problem and anticipate on the
answers that will be needed. Forty years ago the next
problem was usually forty years ahead. Nowadays the
next problem is tomorrow. This sort of anticipation is
needed and postdocs can provide it.
Postdocs should no longer think they are being trained
to be a professor or trained for a specific research
career. This could still be the case but they should also
think about the fact that through their postdoc
experience they will be helpful in advising the government in their policy or companies in their next
challenge. That is why postdocs should be trained in
interdisciplinary matters.”
The Thinkers Programme’s final symposium will take
place on November 7th 2016. Can you give a sneak
preview?
Nazaré: “The final symposium will present the first
outcome of the Thinkers Programme. Of course the
most important outcome will not be what happens on
the 7th of November but rather what happens
afterwards. The symposium will be about debating the
questions and issues at hand. We need to bring
together as many people as possible concerned with
this subject so they can interact, talk and discuss. The
subject is relevant to a broad group of people and we
want to stimulate everyone attending to share ideas
and create new ones. In this way the Academy can
hopefully be part of providing a solution.”

More information about the Thinker’s Programme
and the Symposium on November 7:
www.kvab.be/era

Nieuwe standpunten van de Academie
Standpunten 41: Een bloementapijt voor Antwerpen
(A.-M. Van Kerckhoven en Francis Strauven)

EEN BLOEMENTAPIJT
VOOR ANTWERPEN
Anne-Mie Van Kerckhoven
Francis Strauven

Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, 2016
Standpunten 41

Bloementapijten zijn sedert de jaren ’50 van de vorige
eeuw een traditie in de Vlaamse steden. In de regel
vertonen ze het patroon van een oosters tapijt: een
symmetrische compositie van geometrische of vegetale motieven, doorspekt met symbolen van de stad in
kwestie, het geheel uitgevoerd in kleurrijke snijbloemen,
meestal begonia’s.
Wie begin juni 2015 langs de Antwerpse Grote Markt
kwam kreeg evenwel iets heel anders te zien: geen
pastiche van een klassiek tapijt vervaardigd van
afgesneden plantenkoppen maar een oorspronkelijk
kunstwerk opgebouwd uit levende planten, een enorm
eigentijds schilderij uitgevoerd met de vitale pigmenten
van bloemen en kruiden in volle bloei.
Deze bijdrage aan de reeks Standpunten van de KVAB
is niet direct een stellingname ten aanzien van het
kunstenbeleid in ons land. Het is in de eerste plaats de
presentatie van een kunstwerk als een standpunt. Het
kunstwerk zelf, het Bloementapijt dat Anne-Mie Van
Kerckhoven in 2015 op de Grote Markt van Antwerpen
tot stand bracht, wordt voorgesteld en geduid als een
stellingname ten aanzien van zijn stedelijke en maatschappelijke context.
Sinds midden jaren zeventig maakt Anne-Mie Van
Kerckhoven tekeningen, teksten en schilderijen op
papier zowel als synthetisch materiaal. Ze toont die in
installaties en maakt korte films, video’s en digitale
animaties. Haar werk, waarin het erotische en het
machinefetisjisme op een bijna wetenschappelijke
manier samengaan, is doordrongen van een onverbloemde feministische toon. Interieurs, vaak huiselijke
ruimten, dienen als decor voor haar tekeningen en
collages, waarin zich droomachtige futuristische
ontmoetingen tussen mensen en machine-achtige
vormen afspelen. In de jaren negentig evolueerden de
handgemaakte werken naar computergrafiek. De
beelden zijn meestal vergezeld van teksten, die de
boodschap van Anne-Mie Van Kerckhovens trotse,
soms exhibitionistische vrouwelijke figuren, als liedjesteksten onderstrepen. Naast het visuele aspect, speelt
geluid een belangrijke rol in haar creatieve productie.

Onder de naam Club Moral (1981-heden) speelt zij
samen met Danny Devos al jaren een sleutelrol in de
Antwerpse experimentele muziekscene.
Ze wordt vertegenwoordigd door Zeno X Galerij te
Antwerpen en Galerie Barbara Thumm in Berlijn. Ze stelt
vanaf 1975 regelmatig tentoon in binnen- en buitenland, waar ze ook voordrachten geeft over haar werk.
Ze is sinds 1991 verbonden aan de KASK te Gent en
sinds 2008 lid van de KVAB te Brussel.

Francis Strauven, die het initiatief nam om dit Standpunt te publiceren en het redigeerde, is architect en
architectuurhistoricus.
Hij zetelt sedert 1969 in de beheerraad van de Archives
d’Architecture Moderne (AAM) te Brussel, en doceerde
Geschiedenis en Theorie van de Architectuur aan de
Universiteit Gent.
Van 1971 tot 1991 was hij redacteur van het Nederlandse architectuurtijdschrift TABK (Tijdschrift voor
Architectuur en Beeldende Kunsten), later WonenTABK, vanaf 1986 Archis. Vervolgens was hij redacteur
van het Jaarboek Architectuur Vlaanderen (19932000).
Hij werd lid van de KVAB in 2000, waar hij vanaf 2010
deel uitmaakt van het Wetenschappelijk Comité van
het Nationaal Biografisch Woordenboek (NWB).
Sedert 1968 verricht hij onderzoek naar het ontstaan en
de ontwikkeling van de moderne architectuur, in het
bijzonder in België en Nederland. Een queeste waarin
hij gedreven wordt door een fascinatie voor de
betekenis van de architectonische vorm.
Tot zijn publicaties behoren monografische studies over
het werk van Charles Vander Straeten, Victor Horta,
C.R. Mackintosh, Jos Bascourt, Jean Eggericx, Louis H.
De Koninck, Renaat Braem, Albert Bontridder, Georges
Baines, Paul Neefs, Eugeen Liebaut en Aldo van Eyck.
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500 jaar Utopie
Symposium ter herdenking van de publicatie van het boek Utopia van Thomas More
door Dirk Martens in 1516 op 28 september 2016
Mark Eyskens
Het academisch cultureel forum, emanatie van de
Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde
grijpt gretig de 500ste verjaardag van de publicatie van
Thomas More’s Utopia aan om te reflecteren over een van
de bevreemdende eigenschappen van de menselijke
geest, namelijk zijn vermogen om werelden, plekken,
paradijzen te verbeelden die ontsnappen aan onze
tijd-ruimtelijke gebondenheid, met alle zorg en kwel die
daarmee gepaard gaan.
Utopia, met zijn volledige titel De Optimo Reipublicae
Statu deque Nova Insula Utopia werd, zoals stilaan
algemeen bekend, door de Engelse humanist Thomas
More ongeveer een half millennium geleden geschreven,
en uitgegeven en gedrukt in 1516 te Leuven bij Dirk
Martens. De eerste vertaling in het Nederlands verscheen
reeds in 1553 bij de Antwerpse uitgever Hans de Laet.
We zullen ons vandaag tijdens dit symposium en nadien
tijdens een reeks van zeven lezingen in de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde in Gent
buigen over wat ik voorlopig het "utopisme" wil noemen.
Het is namelijk de bedoeling dankzij een uitgebreide
academische reflectie inhoud te geven aan het begrip
Utopie en zijn mogelijke geldigheid voor de maatschappij
van vandaag en morgen. Het is omdat Thomas More zich
in eigen land geremd voelde om openlijk zijn kritische
mening te geven over het reilen en zeilen van de Engelse
maatschappij in zijn tijd, dat hij als het ware zijn toevlucht
zocht in het uitdenken van een ideale samenleving,
weliswaar op een eiland, ‘nergens’ gelegen, een samenleving die door haar kenmerken bijzonder maatschappijkritische boodschappen uitzond.
De heilstaat die Thomas More uitdacht beschrijft hij in
twee op elkaar aansluitende boeken, vaak geschreven
in dialoogvorm tussen de auteur en Raphaël Hythlodaeus, een denkbeeldige reiziger uit Portugal die veel
vreemde landen heeft bezocht en die in Antwerpen was
neergestreken. In het eerste boek gispt More het despotisme, de willekeur en de corruptie in de samenleving van
zijn tijd waar vooral grootgrondbezitters misbruik maakten
van hun macht. In het tweede boek schetst hij het beeld
van een ideale maatschappij van gelijkheid en vrijheid
1

en zonder armoede. Die droom van More, geformuleerd
al aan het begin van de 16de eeuw, doet zeer modern
aan en is een echo die voorafgaat aan wat de Verlichting, de Franse en andere revoluties aan maatschappelijke vernieuwing zullen aanreiken. Weliswaar met vallen
en opstaan. Tot op vandaag blijven gelijkheid en vrijheid
een aantrekkelijke maar paradoxale utopie. De extreme
beklemtoning van de gelijkheid, zoals de communistische
wereld heeft gedaan, na de Russische Oktoberrevolutie
in 1917, leidt tot het fnuiken van de meest elementaire
vrijheden. Omgekeerd lijkt de verabsolutering van de
individuele vrijheid, en soms de collectieve vrijheid onder
de vorm van nationalisme, niet zelden uit te monden in
zeer verregaande discriminaties en onvrijheden. De
simultane schakeling van vrijheid en gelijkheid drukt ons
met de neus op een van de belangrijkste
onmogelijkheidstheorema’s, waarbij de burgers in een
democratie geconfronteerd worden met volgende
vraag: wat is te verkiezen, allemaal gelijker maar armer of
allemaal welvarender maar ongelijker? Thomas More
heeft een weg gebaand die leidt naar dit soort maatschappelijke landschap vol vraagtekens.
Wellicht moeten we denken aan een post-utopisch
compromis, dat dan verschijnt als het beste van alle
mogelijkheden in de minst slechte van alle werelden. Dit
bestaat er dan niet in te streven naar absolute gelijkheid
of absolute vrijheid, want dit is niet te doen en bovendien
nonsensicaal. Wat wel doenbaar is, is streven naar
“meer” gelijkheid dus naar gelijkerheid en naar “meer”
vrijheid, dus naar vrijerheid. Een post-utopische mix, die
ook politiek hanteerbaar wordt, want gedragen door
een aanzienlijke potentiële electorale meerderheid,
bestaat er dus in een sub-utopische synergie te ontwikkelen tussen gelijkerheid en vrijerheid.
Thomas More pleit ook voor godsdienstvrijheid en voor
interreligieuze verdraagzaamheid, ook al klonk dat in zijn
tijd erg utopisch. Zoals trouwens ook vandaag. Vreemd is
dat Thomas More de Perzische God Mithra opvoert, een
godheid die zeer populair was in het Romeinse leger bij
het begin van het christendom en volgens sommige
theologen wordt beschouwd als een rivaal van het
christendom.
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Veel burgers, mediamensen, maatschappijdenkers en
waarnemers van deze tijd met zijn overvloedig ontij,
hebben de indruk dat het heden geen 'hof van Eden' is
en dat wij leven in de slechtste van alle mogelijke werelden. De aarde is nog steeds rond en hard. Maar de
wereld, die van de mensen, is vlak en vloeibaar geworden en lijkt uit elkaar te vallen. Er bestaat heel wat verdriet
in het werelddorp. Er is bovendien geen planeet B voor
onze blauwe. De utopie van een andere wereld, deze
'niet-plaats' van een beloofd land, wordt dan een
aanmoedigend denkbeeldig project of een troostend
gedachte-experiment. Vooral in de politiek bestaat wel
eens de neiging het onmogelijke voor te spiegelen, aan
te kondigen of te beloven en dan blijkt dat hoe meer
men het onmogelijke wil realiseren des te meer het onmogelijk wordt het louter mogelijke tot stand brengen. Met
alle ontgoochelingen van dien. 'I had a dream', kan ook
kantelen in het tegengestelde: de nachtmerrie van de
samenloosheid, van oorlog en geweld, van de ontmenselijking, van de wanmaatschappij. De wereldhervormers, die de aarde in een hemel willen omtoveren,
maken er vaak een hel van. Totalitaire regimes en ideologieën zijn hiervan tijdens de vorige eeuw en tot op
vandaag de schrijnende en tragische voorbeelden.
Utopie is geen toekomstvoorspelling noch futurologie.
Utopie is een droom die de maatschappelijke entropie
(o.m. de neiging tot verval van de democratie, van
samenwerkingsbereidheid ook over de grenzen heen,
van de solidariteit) om moet buigen in heilzame veranderingsdynamiek. Vandaag beleven wij een ware veranderingsorkaan op alle gebieden. De stuwende krachten
daarbij zijn de wetenschappelijke ontdekkingen en
technologische uitvindingen, die ik graag samenvat in
een acroniem, namelijk BINC of biologie en biogenetica,
informatica, artificiële intelligentie, robotica, nanotechnologie en cognitieve wetenschap. Wat een aantal
decennia geleden utopisch bleek is vandaag realiteit.
Denken we maar aan de invasie van de smartphone en
de digitalisering in onze samenleving. Als kleine jongen las
ik Kuifje en zijn prachtig verhaal over de reis naar de
maan. Het leek een totaal utopische droom dat dit ooit
zou gebeuren. Maar inmiddels is het geschied en veel
meer dan dat.
Om utopie te realiseren zonder te vervallen in dystopie,
dit wil zeggen in grote nadelen, ontgoochelingen en wat
men noemt de “shadows of progress”, is het hanteren
van
een
ethische
4
waardeschaal
absoluut noodzakelijk.
Het komt er immers op
aan alle veranderingen om te zetten in
echte menselijke vooruitgang, in verbetering van het menselijk
lot. Maar wat is hiervan de inhoud en de
draagwijdte en wie
beslist daarover? Het

zijn essentiële vragen die best én worden gesteld én
beantwoord, als we tenminste de samenleving in ons
werelddorp willen behoeden voor barbarendom en
onmenselijkheid. Utopie is dan ook verbeteringsdrang,
meliorisme van mens en mensheid, van gemeenschap
en samenleving. De dragende, optillende utopie voor
morgen is er een die op het groot scherm van de
toekomst de synthese projecteert van waarheid - door
kennis - , van rechtvaardigheid - door ethiek - , van goedheid - door liefde - en van schoonheid - door kunst. Zo
wordt de werkzame utopie een existentiële methodologie en een terugkeer naar het ideale mensbeeld, reeds
door de oude Grieken geboetseerd. Een Delfische
waarzegging, vol hoop op en geloof in een menselijke
mens, die de versplintering van de menselijke persoon,
zijn verbrokkeling ongedaan maakt en de post-moderne
mens-aan-scherven moet genezen van zijn talrijke
kwetsuren en gespletenheden. ‘More More’ of ‘Meer
More’ zou de slogan moeten zijn.
Echt utopisme behoedt ons voor beaat optimisme want
een optimist is vaak een slecht ingelicht pessimist. Maar
ook pessimisme is niet aan de orde voor een realistische
utopist want pessimisme blust de geest en verlamt de wil.
Wat wij nodig hebben heet meliorisme, de verbeten wil
om mensen en dingen te verbeteren. En dit blijkt ook her
en der mogelijk, bijvoorbeeld op dit kleine Europese
schiereiland dat daar bengelt aan het grote Eurazië als
een wat verfomfaaide handschoen en waar sinds 70 jaar
geen moordende grootschalige oorlogen hebben
gewoed. Wat nooit is gebeurd sinds de tijd van Julius
Caesar en ervoor. Al bij al is het verwonderlijk hoe weinig
verwonderden er nog zijn in een tijd van dagelijkse
wonderen, die helaas niet allemaal mirakels zijn. Het was
Golda Meir die zei: “wie niet gelooft in mirakels, is geen
realist.”
In een tijd van vrij verspreid cynisme is het ‘dromen’ van
een utopie wellicht nog de enige utopie die niet onmiddellijk wordt afgekraakt door de predikers van de zakelijkheid, want dromen is ongevaarlijk, wordt dan verkondigd. Laten wij inmiddels toch maar werk maken van de
utopische droom. Maar de Nederlandse taal speelt zelf
een cynisch spel met het woord ‘droom’ door het
palindroom van droom niet te schuwen. Een palindroom
is een keerwoord, een woord dat averechts gelezen ook
nog een betekenis heeft. En wat blijkt? Een angstaanjagend taalkundig resultaat verschijnt, want het
palindroom van droom is ‘moord’. Dagelijks worden bij
miljarden mensen miljoenen dromen omgebracht door
de hardheid van hun leven en de ongenade van de
feiten. Denken we maar aan het vluchtelingendrama.
Desondanks blijft het nodig en is het moedig, ondanks de
scepsis van onze geest, ons bijwijlen over te leveren aan
het klank- en lichtspel van de utopische droom, die troostbaarheid kan brengen in een wereld van heel veel
ontroostbaarheid, omdat de lichtgevende utopie in een
werkelijkheid van veel duisternis, ons optilt en oproept ons
licht-vaardig, licht-zinnig en uiteindelijk licht-dronken over
te geven aan ons geloof in de hoop.
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3. Dirk Martens
4. Pieter Gillis, vriend van Thomas More, door Quinten Metsys
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Recente publicaties in de KVAB-reeksen
Derolez A., Victor B., Bracke W., Falmagne T., Van den
Abeele B., The Medieval Booklists of the Southern Low
Countries: Dukes of Burgundy, Corpus Catalogorum
Belgii (KVAB), Volume V, Peeters,
Leuven, 2016 (ISBN: 978-90-4293234-0, € 105).

In juni 2016 is het langverwachte
deel V verschenen van de
uitgave Medieval Booklists of the
Southern Low Countries (Corpus
Catalogorum Belgii – CCB). Dit
vijfde deel bevat de kritische
publicatie
van
alle
nog
bestaande middeleeuwse inventarissen van de Librije van de
Bourgondische hertogen. In de
15de eeuw was die “librije” een
van de meest prestigieuze vorstelijke verzamelingen
wereldwijd, die honderden, voornamelijk verluchte
handschriften bevatte. De tot hiertoe beschikbare
uitgaven van die inventarissen waren overwegend
onvolledig of onbetrouwbaar.
Met de publicatie van dit volume komt er een eind aan
het langlopende project Corpus Catalogorum Belgii
(CCB), dat Prof. Dr. A. Derolez coördineerde onder het
toezicht van de Koninklijke Vlaamse Academie van
België voor Wetenschappen en Kunsten. Dit project
werd 50 jaar geleden aangevat met de publicatie van
het eerste volume van Medieval Booklists of the
Southern Low Countries, gewijd aan de provincie
West-Vlaanderen, destijds het werk van één enkele
auteur. Sindsdien werkt een uitgebreid consortium van
uitgevers van verschillende universiteiten en andere
onderzoeksinstellingen aan dit project.
Voor deze speciale gelegenheid organiseren de
uitgevers, in samenwerking met de Koninklijke
Bibliotheek van België en de Koninklijke Vlaamse
Academie, een symposium gewijd aan de librije van
de Bourgondische hertogen en de publicatie van
middeleeuwse boekinventarissen in de Zuidelijke
Nederlanden. Dit symposium vindt plaats op 24 oktober
om 10.00 uur in de Koninklijke Bibliotheek van België.
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Van Hofstraeten B., Decock W. (editors), Companies and
Company Law in Late Medieval and Early Modern Europe,
Iuris Scripta Historica (KVAB), 29, Peeters, Leuven, 2016, 194
p. (ISBN: 978-90-429-3286-9, € 65).

This book collects the proceedings
of a workshop on the late medieval
and early modern history of
companies and company law in
Europe which was organized in
2012 by the Louvain research unit of
Roman Law and Legal History. In
total, seven original and innovative
articles resulted from the fruitful
confrontation of a younger generation's work and the critical
scrutiny of some viri sapientes in the
field of research at hand. Two of
the articles focus on the history of so-called stateregulated companies in England and France, while
four address various aspects of general private partnerships and early modern corporate practices as could
be observed in the Southern and Northern Netherlands
during the sixteenth and seventeenth centuries. All of
the articles are based on original research efforts and
present a variety of new insights on the topic at hand.

Van Gelder K., Regime Change at
a Distance, Austria and the
Southern Netherlands Following
the War of the Spanish Succession
(1716-1725), Verhandelingen van
de Koninklijke Vlaamse Academie
van België voor Wetenschappen
en Kunsten. Nieuwe reeks, 29,
Peeters, Leuven, 2016, 449 p. (ISBN:
978-90-429-3242-5, € 84).

In 1716, as a result of the War of
the Spanish Succession, Emperor
Charles VI assumed power in the
Southern Netherlands. This book is
the first to trace the difficult early years of Austrian Rule
in these war-torn territories. A new government apparatus had to be established, a modus vivendi reached
with the highly combative estates, and the public
finances reconstructed. On top of which, the new
prince had to win the hearts and minds of his subjects in
order to legitimize his rule. The absence of GovernorGeneral Eugene of Savoy and the hesitant attitude of
his representative, the Marquis of Prié, did not aid in
overcoming these challenges, which were further
complicated by Dutch and English interference and
the distance between Brussels and the court in Vienna.
This volume carefully analyzes the intricate interplay of
all these factors, thus illustrating the many problems
accompanying Early Modern regime changes.

Vooruitblik: Nieuwe film “Home” van Fien Troch in de bioscoop vanaf januari 2017.

Tot nu toe had Fien Troch drie heel belangrijke films
gemaakt: 'Een ander zijn geluk' (2005), 'Unspoken'
(2008) en 'Kid' (2012). Op het filmfestival van Venetië ging haar vierde langspeelfilm in première,
'Home', die op 10 september 2016 werd bekroond
voor de beste regie in de Orizzonte competitie. Fien
Troch wordt geplaatst bij de "slow filmers", filmmakers die het niet moeten hebben van de actie maar
veeleer van het contemplatieve, zoals Carlos
Reygadas, Kelly Reichardt en de Thaïse cineast
Apichatpong Weerasethakul (Cannes, Gouden
Palm 2010).

stripclub uit de doeken doet. Elke film van Fien
Troch is een drama, ook 'Home'. Centraal daarin
staan de conflicten tussen jongeren en volwassenen, die op een nauwgezette maar vaak benauwende wijze in beeld zijn gebracht. Fien Troch
werkte bij deze film samen met haar partner, Nico
Leunen, die de montage deed en meeschreef aan
het scenario.

Zij werkt ook in een neosymbolistische sfeer met
dialogen die soms aan Maeterlinck doen denken,
waarin stiltes een heel belangrijke plaats innemen.
Het mysterieuze wordt vaak nog versterkt door de
afwezigheid van muziek. Die hang naar mysterie
deelt ze met bepaalde beeldende kunstenaars
zoals Michael Borremans, Michel Buylen en Karin
Hanssen. Belangrijk is haar manier van kijken. Zelf
refereert ze naar de Japanse cineast Yasujiro Ozu.
In de praktijk werkt ze vaak met een "camera fixe",
waarbij de camera niet meegaat in de handeling.
Haar camera begrenst als het ware de handeling.
In 'Kid' filmt ze bijvoorbeeld vanuit het standpunt
van een kind dat thuis onregelmatigheden merkt
maar niet begrijpt wat er aan de hand is, terwijl er
eigenlijk een misdaad gebeurt. De kijker kijkt mee
met het kind en weet daardoor ook niet meer dan
wat het kind weet. Daarbij filmt ze ook de fascinatie
van het kind voor bepaalde dingen, die dikwijls
nogal kitcherig zijn, wat sterk doet denken aan
bepaalde stillevens van Spilliaert. Hiermee introduceert ze opnieuw een aspect van het mysterieuze
in haar film.
Zij maakte recentelijk ook de documentaire
'Extreme' voor TV Acht in de reeks 'Steenweg',
waarin zij op magistrale wijze het leven in een
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‘Home’ gelauwerd in Venetië
Interview met Fien Troch Hans Rombaut

Eerder dit jaar zagen we van u de heel knappe documentaire ‘Extreme’ in de reeks ‘Steenweg’ op TV Acht.
Het bracht de wereld van een stripclub in beeld en
daar ging heel veel kracht van uit. Er zat ook heel veel
emotie in. Heeft ‘Home’ meer verwantschap met die
documentaire dan met uw vroeger werk?

Uw film ‘Home’ werd op het filmfestival van Venetië
bekroond voor de beste regie in de categorie
Orizzonte, voor cineasten die vernieuwing brengen.
Daarvoor feliciteren wij u van harte. Hebt u een idee
waarom de jury uw film heeft verkozen?
Fien Troch: “Het enige wat ik erover heb gehoord is dat
alle juryleden het erover eens waren dat de film moest
bekroond worden en dat ze naast regie ook een
acteur wilden bekronen, maar er waren zoveel acteurs
dat ze daar niet uitkwamen. Het is dan bij ‘Beste Regie’
gebleven.”

Fien Troch: “Wel, sommigen hebben het gevoel dat er
een breuk is, andere zeggen dat mijn vroeger werk in
‘Home’ nog heel herkenbaar is. In die documentaire zit
heel veel directe emotie en ‘Home’ heeft inderdaad
ook een meer documentaire aanpak. Deze film is veel
opener en dichter bij de mensen, heel concreet ook.
Nu volgt de camera de acteurs heel mobiel en de
acteurs kregen veel vrijheid om te improviseren. Ik wou
een realistisch portret geven van de jongeren. Het is
een concreet verhaal, maar met meerdere personages, jongeren die hangen, die gek doen, die niets
doen. Er is dus niet enkel het verhaal maar ook vele
andere aspecten die verbonden zijn met hoe jongeren
vandaag zijn. Sommigen vinden de manier waarop ik
dat aanbreng uniek.”

Had u het verwacht?
Fien Troch: “Nee, totaal niet. De nominatie was al knap.
Maar winnen! Dat is enorm voor de film en ook voor
mijn carrière. Ik had het nooit durven dromen.”

Bepaalde critici geven uw werk een plaats in het
neo-symbolisme. Vindt u dat ook en is dat ook voor
‘Home’ het geval? Is er evolutie?
Fien Troch: “Er is een hele evolutie geweest. Mijn vorige
films waren heel hermetisch. De personages waren er
als marionetten in geplaatst en ik wou dat ook zo. ‘Kid’
heeft bijvoorbeeld heel veel parallellen met de
schilderkunst en je kan inderdaad vergelijkingen
maken met het symbolisme. Dat hoofdstuk is nu
afgesloten. 'Home' vormt een nieuw hoofdstuk. Deze
film is veel realistischer en ook toegankelijker, maar hij
draagt wel zeker mijn stempel. Maar ten opzichte van
mijn vroeger werk is 'Home' veel meer een verhaal en
werd er minder gestreefd naar sfeer.”
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“

De camera volgde de acteurs heel mobiel
en de acteurs kregen veel vrijheid om te
improviseren.

”

Ja, zo werden ook beelden die jongeren gemaakt
hadden met hun gsm of smartphone gemixt door de
film. In een bepaalde kritiek die ik las werd dat als
vernieuwend en onconventioneel beschouwd.
Fien Troch: “Dat is inderdaad een van de elementen
die het realistische beeld mee gestalte geven. In de
wereld van de jongeren vandaag zijn sociale media
heel present. Dus moest dat aspect worden opgenomen. De acteurs kregen daarom van de productie een
gsm en daaruit is voortgekomen dat niet enkel de
handelingen van het maken van selfies, filmpjes
enzovoort werd gefilmd, maar dat ook hun ‘producten’ zelf in de film werden opgenomen. Dat was in
zekere zin gewaagd. Je moet namelijk weten dat
jongeren nu heel anders omgaan met beeldmateriaal
dan vroegere generaties. Voor hen moeten de
beelden niet mooi afgewerkt zijn. Het is dus niet nodig
dat ze esthetisch mooi zijn, maar wel dat ze hun wereld
representeren. Dit behoort dus heel duidelijk tot het
concrete, realistische portret dat ik wilde maken. En het
is best wel confronterend.”

Hoe is het scenario tot stand gekomen? Het thema is
de generatiekloof. Dat was in de loop der jaren al vaak
het thema van films. Is uw benadering anders?
Fien Troch: “Mijn benadering is nu vooral anders in die
zin dat het scenario op een hele andere manier tot
stand is gekomen. Vroeger waren mijn verhalen erg
gericht op een sfeer, een plek, een emotie. De verhalen waren eerder hermetisch, de personages passief.
Nu ben ik echt vertrokken vanuit een concreet verhaal

en was het hele schrijfproces gericht op de ontwikkeling van dit verhaal, er is echt naar een plot toegewerkt. Een ander groot verschil is dat ik dit scenario niet
alleen heb geschreven. Voor het eerst heb ik met een
coscenarist gewerkt, mijn partner en monteur van de
film Nico Leunen. Deze samenwerking ging heel
organisch. Ik schreef, hij las, gaf commentaar en dan
werkte ik verder.”

Voor wie is de film eigenlijk bedoeld? Is het een film
voor jongeren? Wat zijn de verwachtingen?
Fien Troch: “Bedoeld voor jongeren specifiek? Dat denk
ik niet. Het is zeker geen jeugdfilm en het is ook geen
gemakkelijke film. Heel veel ouderen zien hem graag
en dat de jeugd er prominent in aanwezig is vergroot
de kans dat ook jongeren geïnteresseerd zijn. Maar ik
denk wel dat hij een breed publiek kan aanspreken.”

De wereld van regisseurs wordt soms wel eens een
mannenbastion genoemd. U hebt daarin nu een plaats
verworven, maar is het evident om als vrouw de regie
te doen?
Fien Troch: “Vrouw in een mannenwereld? Ik heb mij
nooit zo gevoeld. Ik volgde mijn eigen weg en het
maakte mij verder niets uit. Ik voelde mij ook nooit
eenzaam of anders... Behalve één keer, maar dat was
eigenlijk heel tof. Ik was in verwachting en stond zwanger op de set. Toen kwamen er sommigen koekjes
meebrengen en zo... Dat was verrassend. Maar verder
voel ik toch dat men veel respect heeft voor mijn werk.”
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Bilaterale overeenkomsten en wetenschappelijke uitwisselingen
De Academie heeft bilaterale overeenkomsten met
Academies wereldwijd. Deze overeenkomsten maken
het mogelijk van onderzoekers uit te wisselen voor een
korte periode. Deze uitwisselingen kunnen maximaal 2
weken duren, waarbij de reiskosten en de verblijfskosten na goedkeuring worden vergoed. Per dag dat men
hier of in het buitenland verblijft wordt ook een dagvergoeding of per diem toegekend. De maximale financiele tussenkomst bedraagt € 2000. In de regel worden
de reiskosten vergoed door de academie van het land
van herkomst en de verblijfskosten en het per diem
door de academie van het gastland. De bilaterale
uitwisselingen met wetenschappers in de landen
waarmee de Academie een overeenkomst heeft
afgesloten vinden plaats op verzoek van individuele
Vlaamse wetenschappers en worden door het Bureau
van de KVAB en door de andere Academie goedgekeurd.
Op dit ogenblik heeft de KVAB overeenkomsten met
de volgende Academiën:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hongaarse Academie voor Wetenschappen
Oostenrijkse Academie voor Wetenschappen
Poolse Academie voor Wetenschappen, Warschau
Roemeense Academie voor Wetenschappen
Académie des Sciences, Institut de France
Poolse Academie voor Wetenschappen, Krakow
Italiaanse Academie (dei Lincei)
Tsjechische Academie voor Wetenschappen
Sloveense Academie voor Wetenschappen
Kosovaarse Academie voor Wetenschappen
Macedonische Academie voor Wetenschappen
Servische Academie voor Wetenschappen
Academie voor Wetenschappen van Estland
Slovaakse Academie voor Wetenschappen
Kroatische Academie voor Wetenschappen
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Indien u geïnteresseerd bent om een uitwisseling aan te
gaan met een wetenschapper in een van de bovenstaande landen kan u terecht bij Jan Albert
(jan.albert@kvab.be). De aanvraag gebeurt aan de
hand van een invulformulier, dat kan worden gedownload van de website www.kvab.be.
Aanvragen kunnen te allen tijde worden ingestuurd.
Enkel aanvragen van Vlaamse wetenschappers die
een buitenlandse collega willen bezoeken, worden
aanvaard. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt
door de KVAB, stuurt de KVAB de aanvraag zelf door
naar de buitenlandse Academie. Buitenlandse wetenschappers die een Vlaamse universiteit of onderzoeksinstituut willen bezoeken, moeten hun aanvraag
indienen bij de Academie van hun land.
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1 Denkersprogramma
• 7 november 2016:
Slotsymposium van het Denkersprogramma The Doctoral Space Revisited

2 Academisch Cultureel Forum
• Da Vinci Lezing: 9 november 2016, 17.30 uur: Simon
Stevin door Ed Van den Heuvel
• Eindejaarsrecital:
25 november 2016, 19.30 uur (volgend op de voorstelling NBW deel 22 om 17.30 uur): het Spiegel Kwartet met
Jozef De Beenhouwer (piano) met op het programma:
Peter Benoit: Strijkkwartet
Charles-Louis Hanssens: strijkkwartet nr. 3
Joseph Ryelandt: kwintet in la klein

3 Vlaamse Academische Stem (VLAST)
VLAST, Vlaamse Academische Stem, wordt ook wel
eens de ‘Vrienden van de Academie’ genoemd, en
organiseert voornamelijk bezoeken aan belangrijke
tentoonstellingen in Vlaanderen. Leden van VLAST
genieten ook van het kortingstarief op concerten
georganiseerd door het Academisch Cultureel Forum
en mogelijk andere betalende activiteiten van de
Academie. Voor een ledentarief van 100 euro per jaar
kan u reeds lid worden. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.
Hebt u interesse? Neem dan contact op met het secretariaat 02/550 23 22 of stuur een mailtje naar
info@kvab.be of acf@kvab.be
13 december 2016, 14.00 uur: bezoek aan de tentoonstelling Ukiyo-e, enkel toegankelijk voor leden VLAST en
KVAB: Ukiyo-e, De mooiste Japanse prenten
Vanaf vrijdag 21 oktober 2016 kan men in het Jubelparkmuseum de prestigieuze tentoonstelling van
Japanse prenten uit de eigen collectie bezoeken. Het
is van 1989 geleden, toen in het kader van Europalia
Japan, dat zo’n uitgebreide tentoonstelling werd

Vlaamse
Academische
Stem

VLAST

25 november 2016, 17.30 uur: Voorstelling van Nationaal Biografisch Woordenboek deel 22
Programma: 3 thema’s uit dit deel van het NBW worden
toegelicht, nl. de impact van de twee wereldoorlogen
op de figuren die werden opgenomen, de vrouwelijke
kunstenaars en de bijdrage van het NBW deel 22 tot de
geschiedenis van het hertogdom Brabant

georganiseerd. Nu staat de tentoonstelling in het teken
van de 150ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen België en Japan. De verzameling van het
Jubelark heeft wereldfaam. Er zijn niet minder dan 416
meesterwerken te zien.
Meer info: http://www.kmkg-mrah.be/

NB
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Felix de Boeck
Jeanne Brabants
Stephanie Claes-Vetter

Mireille Cottenjé
Piet Deses
Paul Hymans

4 Contactfora

• 26 oktober: Luc Van Meervelt (KU Leuven):
9th Belgian Crystallography Symposium BCS-9
• 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
• 25 november: Marc Nyssen (VUB): Advances in
Medical radiation and imaging
• 1 en 2 december: Daniele Marinazzo (UGent):
Brainmodes 2016
• 8 en 9 december: Martina Temmerman (VUB):
Constructive|Constructed Journalism
• 15 en 16 december: Pieter d'Hoine (KU Leuven): The
Reception of Plato's Phaedrus from Antiquity to the
Renaissance

5 Commissie Historische Wetenschapen

18 november 2016, 10.00 tot 17.00 uur: Symposium De
Wereld van Geleerden, 1815-1830

Lutgardis van Cuyck
Christine D'haen

Victor Desguin
Louis-Prosper Gachard
Henri Jaspar

Charles de Kerchove de Denterghem

Mimi Peetermans
Lea Provo
Jozef Smeyers
Jean-Charles Velge
Valentina Belova

Zuster Leontine

Jan Cammans

Joseph Pholien

N
WB

Valeer portier

Victor van Strydonck de Burkel
Petrus Jozef Triest
Frans Verleyen
Ida Wasserman

Wetenschapscom6 Onderscheidingen
municatie
14 november 2016, 15.00 uur: Uitreiking van de Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie

7 Frans van Cauwelaertfonds
1 december 2016, 17.30 uur: Academische zitting van
het Van Cauwelaertfonds met uitreiking van de prijs
Frans van Cauwelaert 2016

8 Onderscheiden
Els Witte werd op 17 september 2016 benoemd tot
erelid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden wegens haar verdiensten op het
gebied van Nederlandse cultuurgeschiedenis.

Zie pagina 16 voor meer info.
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Op 18 november 2016 vanaf 9.30 uur - Paleis der Academiën
Symposium en tentoonstelling:

De wereld van de zuidelijke geleerden tijdens het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)
De rol van de heropgerichte Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles (1816)
200 jaar geleden werd onder Willem I de Brusselse Academie voor Wetenschappen en Letteren (her)opgericht. Welke
rol speelde de Académie royale des Sciences et des Belles-Lettres de Bruxelles in de georganiseerde 'wereld van
geleerden'?
Het colloquium gaat dieper in op de politieke context, de wetenschapsopvatting en -beoefening in die tijd. Nadien is
er ruimte voor debat en wordt een tentoonstelling van de ARB-KVAB geopend over de Academie tijdens het Koninkrijk
der Nederlanden en in het postrevolutionaire België.

PROGRAMMA
09.30 uur: Ontvangst
10.00 uur: Opening en presentatie van het symposium
Door Vast Secretaris KVAB, Freddy Dumortier
Voorzitter ochtendsessie Ginette Kurgan (ARB-ULB)
10.15 uur: Deel I De politieke context
10.15 uur: L'Académie royale de Belgique: naissance, mort et... résurrection, Hervé Hasquin (Vast Secretaris ARB)
10.45 uur: Willem I en de wereld van de geleerden, Remieg Aerts (Radbouduniversiteit, Nijmegen)
11.15 uur: De Brusselse Academie tijdens de scheiding van het Koninkrijk der Nederlanden en de wording van
België (1825-1845), Els Witte (KVAB-VUB)
11.45 uur: Deel II Netwerken en activiteiten van de academieleden
11.45 uur: Kinderen van één familie. De geleerden en hun netwerken, Pieter Dhondt (University of Eastern
Finland)
12.15 uur: Debat
12.45 uur: Broodjeslunch aangeboden door de Academie
Voorzitter namiddagsessie Marc Boone
(voorzitter Commissie Historische Wetenschappen KVAB, UGent)
14.00 uur: Deel III Wetenschapsopvatting en - beoefening
14.00
14.30
15.00
15.30

uur: Wiskunde en natuurwetenschappen, Jean Paul Van Bendegem (VUB)
uur: Quetelet and the social sciences, Nele Bracke (UGent)
uur: Filosofische geschiedenis? De historische stijl van de Brusselse Academie, Jo Tollebeek (KVAB)
uur: Het vernaculair belang: de geleerden en hun talen, Joep Leerssen (Universiteit Amsterdam)

16.00 uur: Deel IV Bij wijze van conclusie
16.00 uur: The ARB in a European perspective, Klaas van Berkel (Universiteit Groningen)
16.30 uur: Debat
17.00 uur: Opening van de tentoonstelling gevolgd door receptie
De Académie royale de Bruxelles (1816-1830) door Olivier Damme (ARB) en Freddy Dumortier (KVAB). Met
videomontage van Francis Strauven (KVAB)

Meer info & inschrijven

Op de website: www.kvab.be/wereldvangeleerden.aspx
Via mail naar Ellen.Serrien@kvab.be
Of telefonisch: 02 550 23 22
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Locatie: Paleis der Academiën
Hertogsstraat 1 - 1000 Brussel

Uittreksel uit de Korte Presentatie van het
Standpunt Nr. 40 “Het Professoraat anno 2016”
Herman De Dijn, mede namens
Dominique Willems en Irina Veretennicoff
In ons standpunt brengen wij de malaise de laatste jaren
duidelijk voelbaar bij vele professoren in verband met het
importeren van wat men een ‘bedrijfslogica’ is gaan
noemen binnen instellingen als de universiteit (gelijkaardige
evoluties en problemen bestaan ook elders, bijvoorbeeld in
de zorg- of cultuursector). Het introduceren van een bedrijfslogica: het gaat dan niet zozeer om onderschikking van de
universiteit aan de economie (dat was de vrees eertijds in de
jaren zeventig), maar om het centraal stellen van management, competitie en concurrentie tussen instellingen en
individuen, het denken en spreken over universitaire doelen
in termen van product, productieprocessen, beheersing
daarvan via allerlei methodes, met behulp van professionals,
en dergelijke. De meest fundamentele vraag mijns inziens
gesteld in het standpunt: wat doet de introductie van
‘bedrijfslogica’ met de manier waarop de kerntaken van de
universiteit opgevat en uitgevoerd worden? Antwoord: er
gebeurt een soort interne pervertering van die taken; en dát
precies wordt het scherpst aangevoeld door sommigen
althans van hen die van die taken hun levenswerk gemaakt
hebben of willen maken. Die pervertering kan beschreven
worden als een soort omkering (“de wereld op zijn kop” zoals
iemand het noemde): onderzoek in functie van aantal
publicaties, in plaats van geduldig streven naar dieper
inzicht en vooruitgang van weten; productie (ja overproductie) van meetbare
publicaties in dienst vooral van meer
financies voor de instelling en van snellere
academische promotie bij het individu;
onderwijs in functie van financierbare
studenten of diploma’s; dienstverlening om
ermee te kunnen uitpakken in rapporten en
voor imagobuilding; evaluatie om in orde te
zijn bij rapportering, of om mee uit te
pakken
tegenover
de
concurrentie;
enzovoort. Natuurlijk staat de universitaire
wereld niet echt zonder meer op zijn kop:
niet alle onderzoek, onderwijs of dienstverlening functioneert op die manier, gelukkig
maar. Allerlei elementen wijzen er echter op
dat, zeker op instellingsniveau en bij
sommige ‘professionals’, de bedrijfslogica
effectief haar perverse invloed doet
gelden. Daar tegen ingaand, moeten we
institutioneel terug de kerntaken zelf (en niet
de meetbare resultaten) centraal stellen en
verder de nadruk leggen op: vertrouwen in
het personeel, herstel van het belang van
beroepseer, erkenning en waardering van
diversiteit én gelijkwaardigheid van domeinen of vormen van weten en reflectie,
honoreren van subsidiariteit op de verschillende niveaus van beleid.

Sommige confraters en collega’s vonden en vinden onze
stellingnames overdreven, naïef of zelfs ongepast. Dat soort
onenigheid zou kunnen te maken hebben met het
paradoxale karakter van de huidige universitaire realiteit. We
hebben inderdaad te maken met een echte paradox. Nog
nooit hebben onze universiteiten het zo goed gedaan (ook
internationaal), nog nooit hebben ze zoveel jonge mensen
en middelen aangetrokken, nog nooit werden zij zo goed
gemanaged en gecontroleerd; hoe kan men dan spreken
van een malaise, van een diepe crisis in het hart zelf van de
instelling? Helaas bestaan dergelijke paradoxen tussen een
schijn van welstand en een interne leegte of afwezigheid
van ziel, wel degelijk ook elders in onze cultuur (niet alleen in
de universiteit).

“

Bedrijfslogica gaat om het centraal stellen van
management, competitie en concurrentie...

”

Af en toe kregen wij auteurs van het standpunt te horen dat
we eigenlijk een ‘positief’ standpunt hadden moeten
schrijven, een standpunt over de universiteit van de toekomst
dat vooral moest ingaan op de formidabele uitdagingen die
er al zijn en die nog voor de deur staan. Juist, laat ons nu aan
dat standpunt gaan werken. Maar hoe kan men nadenken
over de toekomst van de universiteit als men niet (langer)
weet wat een universiteit is of waarvoor universiteiten eigenlijk dienen?
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Auguste Rodin en het Paleis
der Academiën (deel 1)

Hans Rombaut

In alle biografieën van Auguste Rodin, ook in korte als in
encyclopedieën of op websites, kan men lezen dat hij
gewerkt heeft aan de decoratie van het Paleis der Academiën. Nergens is echter te vinden aan welke stukken hij heeft
gewerkt en wanneer dat was. Rodin kwam naar Brussel in 1870,
hij woonde eerst in de Brusselse binnenstad en vanaf oktober
1871 in Elsene. Hij verliet ons land in augustus 1877. Dit lange
verblijf in België werd onderbroken door een maandenlange
reis naar Italië in 1875. Aanvankelijk werkte Rodin in dienst van
Albert-Ernest Carrier-Belleuse aan de decoratie van het Beursgebouw, maar die ontsloeg hem wanneer hij werk onder
eigen naam begon te maken en te verkopen. Het atelier van
Carrier-Belleuse werd in 1873 overgenomen door AntoineJoseph van Rasbourgh, die Rodin terug in dienst nam en met
wie hij in 1874 het bas-reliëf realiseerde dat de Kunsten
voorstelt boven een van de toegangen van het Paleis der
Academiën. Om den brode maakte Rodin kleine beeldjes, die
honderden malen werden hergoten en die hijzelf later
verafschuwde. In die eerste periode in Brussel was Rodin nog
duidelijk op zoek naar de artistieke invulling van zijn oeuvre. Hij
werkte erg academisch, zocht thema's in kunstvoorstellingen
uit een groot verleden, o.m. uit de barok en de renaissance. Hij
had ook veel respect voor het werk van Constantin Meunier en
diens bronstechniek. Daar zou ook hij later zijn waarmerk van
maken.
In de periode voor en na zijn Italiëreis heeft hij twee werken
gehouwen in natuursteen voor de omheining rond het Paleis
der Academiën. Een kwarteeuw later vertelde hij daarover
aan zijn biografe Judith Cladel. Wanneer ze samen voorbij het
Paleis der Academiën wandelden, wees hij ze ook aan. Op
basis van deze anekdote in Cladels biografie van Rodin
ontstonden in de literatuur enorme vergissingen. Sommigen
schreven dat Rodin twee putti aanwees, waarmee men onvermijdelijk belandt bij de groep Spes Patriae van Mélot,
waarover we de vorige keer schreven (zie AB 63). Dit is een
cruciale vergissing. Anderen vermelden dat hij een Groupe
d'Amour en een wapentrofee maakte. Een Groupe d'Amour
kan kloppen, maar die auteur weet duidelijk niet om welk
beeld het gaat. Wapentrofeeën keren vele malen als thema
terug op de omheiningen rond het Warandepark, maar tot nu
toe heb ik nog geen informatie gezien die er een
verbindt met Rodin, maar het is niet onmogelijk.
Opmerkelijk is dat Rodin, 25 jaar nadat hij ze gerealiseerd had, nog altijd trots was op de twee vroege
beelden die hij aanwees. Dat betekent dat hij ze zelf
heel belangrijk achtte en in dat geval moet er nog veel
meer over gezegd kunnen worden.
Het zal in een volgende bijdrage duidelijk worden dat
zijn reis naar Italië in 1875 een scharnierpunt was in zijn
artistieke loopbaan. Welnu, wij kennen de twee Rodins
op de omheiningsmuur van het Paleis der Academiën:
het ene dateert wellicht van voor zijn Italiëreis, het
andere van daarna. Het vroegste beeld moet dus
dateren van ten laatste 1875. Het stelt een putto voor
die een passer hanteert op een wereldbol. Het beeld
draagt de naam Enfant symbolisant la géométrie of
verkort Amour géographe. Ik herinner me nog dat het
certificaat uit Frankrijk - dat mevrouw Christiane
Raindorf-Gérard van de Académie royale de Belgique

me toonde (zie AB 63) - meer vermeldde, namelijk “Commerce, industrie, agriculture”. Op de globe zijn duidelijk de
contouren te zien van een groot deel van Afrika, het Arabische schiereiland en de Indische Oceaan. Aan de onderzijde is de wereldbol echter door de slagregen gedurende
meer dan 135 jaar nogal verweerd. Verder zijn ook de vleugeltjes van de putto voor een stuk geërodeerd. Ook de punten
van de passer, die zeer fijn waren uitgevoerd, zijn inmiddels
een stukje korter en het buikje van het kindje is beschadigd.
Het moet een huzarenwerk geweest zijn om dergelijke fijne
passerpunten in natuursteen uit te houwen en ook om zo'n
perfecte bol uit de steen te halen. De putto is meesterlijk: hij is
zeer beweeglijk, steunt op een heel natuurlijke wijze met de
rechterarm boven op de globe om de passer vast te houden
en met zijn linkerhand steunt hij op de wereldbol en geeft zo
steun aan zijn hoofdje via de kin. Zijn rechtervoetje is opgetild.
Het haar en het hoofdje zijn stilistisch zeer herkenbaar, evenals
de musculatuur: aan alles is het duidelijk dat Rodin hiervoor
niet de minste kunstenaar als voorbeeld heeft genomen,
namelijk de putti op bepaalde schilderijen van Pieter Paul
Rubens. Onderaan de globe zijn attributen uitgewerkt die met
handel, zeevaart, industrie en landbouw te maken hebben.
Rechts op de foto is de oogst van het land merkbaar o.m. in de
aren van graan. Een anker van een schip en twee slangen die
rond een stok gekruld zijn, symbool van Mercurius, staan voor
de handel. Achteraan zijn er inkepingen in de steen en
planken met fraaie spijkers erin, die wellicht symbool staan
voor mijnbouw en industrie.
Wat het thema betreft is het nu de vraag of dit beeld een
opdracht was, dan wel of Rodin dit vrij heeft kunnen kiezen.
Het is in elk geval geen veel voorkomend onderwerp. Een
Enfant symbolisant la géométrie vinden we terug op een groot
portret van L'Impératrice Eugénie entourée d'enfants van Louis
Paul Pierre Dumont uit ca. 1860: de kinderen op dat grote
portret staan allegorisch voor "la géométrie, la lecture, le
travail manuel, le dessin et la réussite à l'école". Het lijkt me dan
ook geen thema dat Rodin zelf koos. Deze Amour géographe
is dus mogelijk een opdracht geweest, waarbij misschien ook
de andere allegorieën werden voorzien, maar die nooit zijn
uitgevoerd. Dat Rodin Rubens als voorbeeld nam voor zijn
putto is zeker een uiting van zijn grote ambitie, maar ook van
zijn groot respect voor de klassieke voorbeelden.

Geert BEKAERT

en maatschappelijke relevantie.

(Kortrijk, 9 april 1928-Mortsel, 11 september
2016)

In zijn architectuurkritiek stelde Bekaert zich
niet zozeer op het standpunt van de architect
of de kunsthistoricus, dan wel op dat van de
bewoner. Hij was van oordeel dat humaan
wonen pas kan tot stand komen wanneer de
bewoners persoonlijk in het beslissings- en
productieproces van hun woonmilieu betrokken zijn. Maar dit belette hem niet bij herhaling het belang van de architectuur als cultureel fenomeen te onderstrepen. Hij verdedigde haar tegen de onverschilligheid van de
machthebbers en de geringschatting van de
marxistische kritiek. Hij affirmeerde haar als
een fundamentele menselijke institutie, als
een onvervangbare factor van maatschappelijke coherentie. Een menselijke samenleving zonder architectuur achtte hij in feite
ondenkbaar.

Geert Bekaert was een eminent architectuurtheoreticus en -criticus die door zijn publicaties en onderwijs vanaf de jaren ‘60 een
verstrekkende invloed heeft uitgeoefend op
het architectuurdenken in het Nederlands
taalgebied.
Hij volbracht licentiaatstudies aan de Filosofische en Theologische Faculteit S.J. te Leuven
en aan de Faculteit Archeologie en Kunstgeschiedenis van de KU Leuven, aangevuld met
een jaar kunststudie in Firenze. Sedert zijn
studietijd actief als publicist, produceerde
Bekaert van 1950 tot 2012 een onafgebroken
stroom van geschriften waarmee hij de
ontwikkeling van de architectuur op de voet
volgde en met steeds hernieuwde kritische
reflectie begeleidde. Schrijven was voor hem
de meest voor de hand liggende, de meest
‘natuurlijke’ manier om actief deel te nemen
aan het grote intellectuele en culturele avontuur van zijn tijd. Gedreven door een levendige belangstelling voor de eigentijdse filosofie en kunst, stelde hij telkens opnieuw belangwekkende thema’s aan de orde zoals het
verband tussen ideologie en vorm, de
spanning tussen concept en concrete realisatie, planning en participatie, de dialectiek
tussen ontwerp en geschiedenis, autonomie

Bekaert doceerde architectuurgeschiedenis
aan de KU Leuven en was van 1973 tot 1988
hoogleraar aan de Technische Universiteit
van Eindhoven. Hij werd gelauwerd met de
Pierre Bayleprijs (1972), de RotterdamMaaskantprijs (1988), de Standaardprijs (1988)
en een eredoctoraat van de Universiteit Gent
(1999). Hij was lid van de Academie sinds 1990
en werd erelid in 2003.
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Terugblik: Jan Fabre in Lyon, 29 september 2016
Een poging om het werelduurrecord van Eddy Merckx in Mexico 1972 niet te breken
(of hoe een dwerg te blijven in het land der reuzen)
Op de velodroom George Préveral in het Parc de la
Tête d'Or in Lyon heeft Jan Fabre, lid van de Klasse van
de Kunsten, een poging gedaan om het werelduurrecord van Eddy Merckx uit 1972 niet te breken. Gedurende een uur reed Fabre op een door Merckx
geleende fiets 23 km. Merckx reed in 1972 in één uur
meer dan 49 km: opdracht geslaagd. Fabre bracht
daarmee een hommage aan de grootste wielrenner
aller tijden, maar zorgde ook voor een nieuwe performance als kunstenaar. De prestatie, in aanwezigheid
van de legendarische wielerhelden Eddy Merckx en
Raymond Poulidor, en de journalisten Ruben van Gucht
en Daniel Mangeas, werd volledig gefilmd en is nu als
recentste werk te zien in een video-installatie op de
overzichtstentoonstelling in het vlakbij de velodroom
gelegen Musée d'Art Contemporain in Lyon, die loopt
van 30 september 2016 tot 15 januari 2017: Stigmata Actions & Performances 1976-2016.
Deze niet-recordpoging vormde de inauguratie van de
tentoonstelling. Tegelijk was het een stuk theater.
Regelmatig bevoorraadde de kunstenaar zich met een
groot stuk rauw vlees, waarin hij beet, waarna hij het
wegstak in een zak van zijn kostuum of het legde op het

stuur van zijn fiets, daarmee verwijzend naar Merckx’
bijnaam “De Kannibaal”. Poulidor deed daarbij de
uitspraak “dat de renners vroeger, die met zadelpijn
kampten, het vlees indertijd op een andere plaats
gebruikten”. Maar ondanks alle gekheid benaderde
Fabre hiermee op een heel eigen wijze opnieuw een
klassiek thema uit de kunsten van alle tijden, namelijk
dat van de dramatiek van het heldendom en het
falen, van de glorie en de mislukking. Dit beklemtoont
hij in de ondertitel: “hoe een dwerg te blijven in het
land der reuzen”. Zijn actie – een poging die eigenlijk
niet kon mislukken – is een David en Goliathsituatie,
ingevuld met een grote held uit zijn eigen jeugd en de
inzet van zijn eigen lichaam en zijn beperkte kracht.
Fabre, benadeeld door zijn leeftijd maar begenadigd
door zijn eigen status, vulde de velodroom met publiek,
commentatoren en opnames zoals bij een echte
sportprestatie. Hij hield het ook vol – iets wat sommigen
op voorhand betwijfelden – en stak voor de laatste
minuten nog een sigaretje op. Theatraal moest het
blijven. “Door dwerg te blijven” trok hij de aandacht
van de pers in binnen- en buitenland naar Lyon, naar
zijn tentoonstelling, naar zijn littekens uit 40 jaar kunstenaarsleven.

Foto: Gilles Reboisson

