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Voorwoord:
Twee blikken vooruit en één blik achteruit
Bij de start van het nieuwe jaar en bij ons aantreden als voorzitter en ondervoorzitter van de KVAB wensen we de lezers van
Academieberichten een voorspoedig en boeiend jaar toe
met veel inspiratie en de realisatie van relevante projecten die
een waardevolle bijdrage leveren voor de samenleving. Laat
ons even achterom kijken, naar wat het vorig werkjaar ons
bood, en een blik werpen op de nabije toekomst.
Vooreerst past het een woord van dank te richten tot de
uittredende voorzitter Prof. Dr. Hubert Bocken en uittredend
ondervoorzitter Prof. Dr. Jacques Willems voor hun inzet en zorg
voor de KVAB. Tijdens hun ambtsperiode is onze Academie
sterker geworden en meer op de voorgrond getreden. Beide
confraters hebben een substantiële bijdrage geleverd tot de
vernieuwing van de KVAB op diverse vlakken. Zij zorgden,
samen met de vast secretaris, voor het tot stand komen van
nieuwe statuten en van een nieuw huishoudelijk reglement,
stimuleerden op diverse wijzen de activiteiten van de Klassen
en hadden bijzondere aandacht voor het expliciteren van de
missie en de strategische doelstellingen van de KVAB – wat
zeer van pas kwam bij de redactie van het nieuwe beleidsplan. Wat hun werk verder verdienstelijk maakt is hun niet
aflatende inzet voor de kwaliteit van de producten en
diensten van de KVAB, voor het betrekken van de leden van
de Raad van Bestuur, van de staf en van de stakeholders bij
diverse programma’s en evenementen en hun rol bij het
stimuleren van internationale samenwerking.
Mede dankzij de inzet van het bestuur, de leden, de staf en
vele anderen kunnen we het jaar 2016 afsluiten met een heel
positief resultaat. Zoals het lopend convenant 2013-2017
voorschreef, konden twee Denkersprogramma’s, acht
publicaties in de reeks Standpunten en het Nationaal Biografisch Woordenboek deel 22 worden afgewerkt. De voorstelling
van de nieuwe binnenlandse en buitenlandse leden en van de
laureaten van de vier Klassen en van de Fondsprijzen, en de
uitreiking van de Gouden Penning aan regisseur en choreograaf Alain Platel, maakten de openbare zitting van 10
december 2016 tot één van de hoogtepunten van het
voorbije jaar. Over de verdienstelijke bijdrage van Platel tot
wetenschap en cultuur leest u verder meer in deze Academieberichten. De Academie reikt om de drie jaar de Prijs van de
Vlaamse Minister voor Wetenschapsbeleid uit aan personen of
instellingen die erin slagen om op voortreffelijke wijze wetenschap binnen het bereik te brengen van het brede publiek.
Deze driejaarlijkse prijs werd vorig jaar toegekend aan Kazerne
Dossin – Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over
Holocaust en Mensenrechten – te Mechelen.

Alain Platel - Gouden Penning 2016

slot op een ex-post zelfevaluatierapport betreffende de
periode 2013-2016 dat op het einde van de maand januari
werd ingediend. Rekening houdend met de nieuwe dynamiek
en de vele positieve evoluties van de KVAB tijdens de afgelopen vier jaar, zien we de evaluatie door de toeziende overheid
met veel vertrouwen tegemoet. We hopen dat de waardering
voor de KVAB mag leiden tot een stimulerend nieuw convenant dat haar in staat stelt om haar plannen te realiseren en
nieuwe uitdagingen aan te gaan.
In de loop van dit jaar staan in elk geval verschillende interessante activiteiten op stapel, georganiseerd door de vier
Klassen, door de Jonge Academie en door het Academisch
Cultureel Forum. Het volstaat hier te verwijzen naar de twee
Denkersprogramma’s rond respectievelijk ‘multiculturaliteit’ en
‘beeldverbod in de 21ste eeuw’, naar het thema van de
Lentecyclus Europa, ons vaderland?, naar diverse nieuwe
Standpunten die thans worden voorbereid en de publieke
debatten die n.a.v. het verschijnen van deze publicaties zullen
georganiseerd worden. U zal over al deze activiteiten in deze
Academieberichten meer vernemen. We houden eraan u uit
te nodigen om aan al deze boeiende activiteiten deel te
nemen en kijken graag uit naar uw aanwezigheid.
Tot slot wensen we de ‘forumfunctie’ van de Academie in
herinnering te brengen. De KVAB wil de dialoog tussen wetenschap, cultuur en samenleving bevorderen en doet dit onder
meer door het organiseren van debatten over uitdagingen
voor de samenleving. Meningen zijn geen feiten. De wetenschappelijke inzichten gebaseerd op feiten en op de expertise
van onze leden vormen bij het uitwerken van
Denkersprogramma’s en het tot stand komen van Standpunten de basis die ons toelaat het debat te voeden en onze
aanbevelingen te onderbouwen.
Joos Vandewalle & Karel Velle

Het jaar 2017 is in menig opzicht een overgangsjaar. Het is het
laatste jaar van het lopend convenant 2013-2017 dat de KVAB
met de Vlaamse Overheid afsloot. Dit betekent dat de organisatie en de werking van de KVAB in de loop van de eerste helft
van het jaar geëvalueerd wordt en dat de tweede helft van
het werkjaar in het teken staat van het overleg over het
nieuwe convenant dat voor de volgende beleidsperiode
2018-2022 moet worden afgesloten. De evaluatie gebeurt op
basis van de gedetailleerde jaarverslagen van de voorbije vier
jaar, van een zorgvuldig opgesteld ex-ante ontwerp beleidsplan 2018-2022, dat op 3 januari bij EWI werd ingediend, en tot
Academieberichten verschijnt driemaal per jaar. Koninklijke Vlaamse Academie
van België voor Wetenschappen en Kunsten, Paleis der Academiën Hertogsstraat 1 - 1000 Brussel - Tel. 02 550 23 23 - e-mail: info@kvab.be www.kvab.be - ISSN 0778-1008 - redactie: Hans Rombaut - vormgeving:
Charlotte Dua - V.U. Freddy Dumortier.

Karel Velle en Joos Vandewalle

Laudatio uitgesproken door voorzitter Hubert Bocken ter gelegenheid van de uitreiking
van de Gouden Penning aan Alain Platel tijdens de Openbare Vergadering
Hubert Bocken en Lucien Posman

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten kent de Gouden Penning
2016 toe aan regisseur en choreograaf Alain Platel voor
zijn werk met ‘Les Ballets Contemporains de la
Belgique’, afgekort ‘les ballets C de la B’.
Uit het amateurgroepje dat Alain Platel bij het begin
van de jaren 1980 opstartte, groeide een kleurrijk dansen theatercollectief dat eerst Gent veroverde en dan
ook de rest van de wereld, met voorstellingen die vele
mensen ontroeren of choqueren, tot in het diepste van
hun ziel raken en aanzetten tot nadenken.
Alain Platel groeide op in Gent waar hij gebakerd en
gekoesterd werd in een kroostrijk gezin dat bruiste van
talent en dat ook zijn belangstelling voor theater, dans
en muziek van jongs af voedde. Als scholier al volgde
hij mime aan de Marcel Hoste Mimeschool, later ook
een opleiding klassiek ballet aan Paul Grinwis
Academy of Ballet in Gent en een balletstage bij
Barbara Pearce te Parijs. Als choreograaf en regisseur is
hij echter autodidact.
Hij studeerde aan de Gentse Faculteit psychologische
en pedagogische wetenschappen en werd orthopedagoog, deed stage in een psychiatrische kliniek en
werkte een tijd in een instelling voor gehandicapte
kinderen.
In dezelfde periode, het begin van de jaren 1980,
kwam te Gent een bevrijdende culturele lente tot bloei
op het vlak van muziek, theater, film, plastische kunsten
en feesten. Ook Platel experimenteerde met theater,
samen met zijn zus en enkele vrienden. Ze hadden
absoluut niet de ambitie om professionele artiesten te
worden. Ze waren niet opgeleid als danser of acteur.
De mime- en danslessen die hij gekregen had zetten
hem op de weg naar een tussenvorm. Na een
deelname aan het mimefestival ‘De Beweging’ in
Antwerpen, werd de groep ook in Gent geprogrammeerd en raakte alles in een stroomversnelling. Ze
kozen een artiestennaam, groots en ironisch bedoeld,
en in schril contrast met de bedoelingen die ze
aanvankelijk hadden. Enkele jaren nadat hij afgestudeerd was als orthopedagoog was zijn theaterhobby
uitgegroeid tot een voltijdse artistieke onderneming.
Toch heeft zijn opleiding als orthopedagoog en zijn
werk met psychiatrische patiënten en zwaar gehandicapte kinderen een doorslaggevende invloed gehad
op zijn artistieke ontwikkeling.

verbergen achter de afwijking van de norm. Een deel
van het vocabularium van zijn dans zoals tics, verkrampingen of stuitingen is geïnspireerd op de bewegingen
van mensen met een fysieke of mentale beperking.
Bij zijn creaties laat Alain Platel zich leiden door het
motto: ‘de dans is van de wereld en de wereld is van
iedereen’. Door de confrontatie van professioneel en
amateur, jong en oud, van gewoon en ongewoon,
normaal en niet normaal, hoog en laag, van hier en
elders, creëerde hij iets verfrissend nieuws in de theaterwereld.
Zijn esthetiek is niet die van het klassieke ballet waarbij
het mooie centraal staat. Hij brengt een unieke
danspoëzie die rauw is en fragiel, een vertaling van
diepe menselijke gevoelens en een metafoor voor de
breekbaarheid van het leven.
Hij koestert een inclusieve vorm van theater waarin
beweging, dans, tekst, pantomime en acrobatie
verweven zijn. De muziek speelt hierbij een essentiële
rol, als ornament of als uitgangspunt.
Hij gaat een vruchtbare samenwerking aan met baanbrekende figuren uit verschillende disciplines zoals met
de auteur Arne Sierens, met regisseur Frank Van
Laecke, met componisten Steven Prengels en Fabrizio
Cassol en vele anderen waaronder ook Gerard Mortier
als directeur van de opera van Madrid.
‘Les Ballets C de la B’ blijft een collectief dat artiesten
vanuit verschillende disciplines en achtergronden laat
deelnemen aan een dynamisch creatief proces. Alain
Platel kanaliseert, kneedt en superponeert de
creatieve exploten van zijn spelers en laat hieruit altijd
iets onverwachts opbloeien. Dit kan monumentaal zijn
of intimistisch, hilarisch of beklijvend. Maar het is immer
rebels, bedrieglijk eenvoudig en het lijkt een beetje
chaotisch zoals de wereld die hem op handen draagt.
Alain Platel werd gelauwerd in binnen- en buitenland
en ontving onder meer de prijs voor Algemene Culturele Verdienste van de Vlaamse Gemeenschap en het
eredoctoraat van de Universiteit Gent. Met de toekenning van de Gouden Penning wil onze Academie
opnieuw het belang van Alain Platel benadrukken voor
de ontwikkeling van de podiumkunsten in ons land en
voor de uitstraling hiervan in het buitenland.
Met ‘Les ballets C de la B’ heeft hij de bakens verzet.

Fysieke beperkingen en de manier waarop de mens
die tracht te compenseren fascineerden hem en lieten
hem de ontroerende kracht ontdekken die zich kan

met steun van:

Foto voorpagina: Alain Platel © Mirjam Devriendt
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Thema’s om op te dansen
Daarin beschrijft de auteur de parallellen tussen wat we
vandaag op dat vlak meemaken en de (te) grote en
snelle veranderingen die zich 100 jaar geleden, bij het
begin van de twintigste eeuw, voordeden. Ook dat
was een tijd van grote onzekerheid. Zowel de dagelijkse gesprekken als de media hadden het voortdurend over nieuwe technologieën, globalisering,
terrorisme, sociale spanningen en nieuwe vormen van
communicatie. De wereld versnelde en men wist niet
waar dit alles zou eindigen. Dat zorgde voor grote
onrust en onzekerheid die in Europa zelfs aanleiding
hebben gegeven tot de Eerste Wereldoorlog…
Wanneer Blom parallellen trekt met vandaag, dan
beweert hij niet meteen dat we op dit ogenblik voor
Wereld Oorlog drie staan, wél dat in de loop van de
geschiedenis plotse en snelle veranderingen op bovengenoemde terreinen, steeds weer dezelfde beschermingsmechanismen in gang zetten: op individueel vlak
zorgt dat voor grote onzekerheid en een toename van
egoïstische reflexen, op politiek vlak voor rechtsreactionaire bewegingen: eigen veiligheid en
(materieel) welzijn éérst.

Toespraak door Alain Platel, Gouden Penning van de
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Een kunstenaar maakt in zijn leven maar één ding. Mijn
vader zei me dat ooit. En aangezien ikzelf vaak heel
verschillende uitgangspunten heb durven kiezen om
een voorstelling rond te maken, heb ik nooit last gehad
van dit artiestenstatuut. Af en toe was de muziek van
een componist de aanleiding voor een project: Monteverdi – Bach – Mozart – Verdi en Wagner of recent ook
Mahler. Soms het genre: theater – dans – opera –
performance of zelfs iets musicalachtig. Soms vertrokken we vanuit een specifieke cast: dansers, acteurs,
zangers, kids en volwassenen, amateurs en professionelen, een groep oudere transseksuelen, een Congolees
muziekgezelschap, een opera koor… En af en toe was
ook een specifiek onderwerp het vertrekpunt:
Afrikaanse kindsoldaten, een vrouw die op een vuilnisbelt leeft, een fanfare, striptease, een botsautokraam…
Op het eerste gezicht dus niet één ding, maar als ik
even inzoom, dan ontdek ik toch dat ik in al die stukken
telkens opnieuw dezelfde thema’s kies.

1.
Eén daarvan is ongetwijfeld het zoeken naar wat ons
als mens met elkaar verbindt. Wat hebben Europeanen, Aziaten, Afrikanen, Hongaren en Gentenaars au
fond met elkaar gemeen? Hoe komt het dat onze
voorstellingen die in Gent worden gemaakt, óók
gevoeld en begrepen worden in Taiwan, Brisbane,
Santiago de Chili, Bornem en Beiroet?
Wellicht omdat er “iets” wordt getoond of verteld dat
overàl wordt aangevoeld en begrepen. En wat is dat
dan? Ik kan tot nu toe enkel bedenken dat dit
misschien te maken heeft met de manier waarop we in
onze producties het “menselijk lijden” voorstellen. Als er
iets is wat mensen all over the world diréct herkennen
dan is dit: het lijden. En dan heb ik het zowel over het
Grote Lijden (ziekte, lichamelijke en geestelijke
tekorten, dood) als het kleine lijden: het gepruts tussen
de mensen.
Wat ik onderweg dikwijls heb ervaren is dat zij die dit
lijden via de kunsten herkennen en erkennen, zich vaak
– al is het maar voor even – ook méér open stellen voor
empathie en compassie. En daar heeft onze wereld
naar mijn gevoel permanent zóvéél nood aan.

2.
Een ander thema dat ik vaak in mijn eigen werk herken,
is de spanning tussen het individu en de groep. Dat
Groot Project van élke mens om boven zichzelf uit te
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stijgen en tegelijk die diepe angst om te worden
uitgestoten uit een groep... of eerder omgekeerd: dat
instinctmatig verlangen om déél uit te maken van een
groep.
Ik hoorde van mijn ouders en grootouders dat zij
werden opgevoed om in de eerste plaats goed functionerende leden van een gemeenschap te worden. En
dat waren dan: de familie, de straat, de kerk, de
school, het werk, de partij, de hobbyclub… Vanaf de
jaren ‘70 echter (wellicht zelfs al wat vroeger) werd het
individu op een piëdestal gezet en werden we aangespoord om eigen talenten zo volledig mogelijk te
ontwikkelen. Ik denk dat ik tot de eerste generatie
behoor die voortdurend mocht horen hoe uniek ik wel
was…
Ik heb de indruk dat deze ontwikkeling – vooral in het
Westen – samen viel met het langzaam verdwijnen van
de klassieke vormen van gemeenschap. Het gezin viel
uit elkaar, de kerken liepen leeg, politieke partijen leken
meer en meer op elkaar en in Europa werden grenzen
afgeschaft en zocht men naar een groter geheel. Heel
ingrijpende veranderingen die zich op een relatief
korte tijd afspeelden. Bovendien zien we op dit ogenblik dat internet en de snelle digitalisering van onze
wereld nog grotere en ingrijpendere effecten hebben
op àlle domeinen van het leven en àlle facetten van
het menselijk bestaan, zowel privé: op onze psychologie, relaties, seksualiteit… als uiteraard ook mondiaal:
op de politiek, de economie, wetenschappen,
religies…
Naar aanleiding van onze laatste creatie “Nicht schlafen”, gebaseerd op het oeuvre van Gustav Mahler, las
ik Phillip Blom’s boek “De Duizelingwekkende Jaren”.

3.
Tenslotte heb ik nog een derde obsessie die ik vast en
zeker heb ontwikkeld tijdens mijn opleiding orthopedagogiek aan de Universiteit Gent: een gulzige nieuwsgierigheid naar het wezen van de menselijke psyche. Al
vaak heb ik gesuggereerd dat mijn voorstellingen een
interessant studieobject zijn voor psychologische
analyse. Meer nog, had ik dit beroep niet gekozen, ik
was misschien wel in de psychiatrie belànd!

“

Als er iets is wat mensen all over the
world diréct herkennen dan is dit:
het lijden.

”

Ik wil hier graag een citaat gebruiken van de schrijver
David Grossman, omdat ik daarin precies herken wat ik
daarover wil vertellen:
“Er leeft in ons mensen een angst voor wat er werkelijk
gebeurt binnenin de ander en binnenin onszelf. Angst
voor de mysterieuze, woordenloze, onbewerkte kern
die op geen enkele manier maatschappelijk getemd is:
die niet verfijnd, beleefd of tactvol is: die zich laat
leiden door zijn aandriften, wild en chaotisch is,
volstrekt niet politiek correct, die droomachtig en
nachtmerrieachtig is, extreem en naakt, die seksueel is
en bandeloos, die waanzinnig is en soms wreed en
dikwijls beestachtig, in de goede en de kwade zin: die,

zo u wilt, het magma is, de oeroude gloeiende materie
die borrelt in ieder mens, louter omdat hij een mens is;
louter omdat hij een knooppunt is van zoveel krachten
en neigingen en wensen en aandriften. Een magma
dat in het algemeen stolt en zich matigt als het in
aanraking komt met de lucht, dat wil zeggen met
andere mensen, of met de beperking van de werkelijkheid en dan tot een deel van het normatieve sociale
weefsel wordt. Voor mij is creëren een daad van
protest en verzet en zelfs van opstand tegen deze
angst. Tegen de verleiding om me te verschansen in
mezelf, een bijna niet voelbare, vriendelijke en
beleefde, maar wonderbaarlijk efficiënte scheidingswand op te trekken tussen mij en de ander en uiteindelijk tussen mij en mezelf. Ik heb de wil om mezelf zonder
enige bescherming bloot te stellen – als mens, niet
alleen als kunstenaar – aan de persoonlijkheid en het
leven van die ander, aan zijn meest primaire onbewerkte oeroude innerlijk. Ik heb de wil en de aandrang
om te proberen werkelijk aan te voelen wat het
betekent om een ander mens te zijn. De wil erin te
slagen, al is het maar voor één moment, de gloeidraad
te voelen die brandt in een ander mens.”
Grossman geeft hier eigenlijk een accurate beschrijving van mijn persoonlijke overpeinzingen én ambities
in het vak dat ik heb gekozen. Dit vak dat voor mijzelf al
lang geen vak meer is maar ondertussen een manier
van leven is geworden…
En als men mij vraagt waarom ik binnen het geheel van
de podiumkunsten heb gekozen voor bewegingstheater, dan is mijn antwoord: ”als we geen woorden meer
vinden om onze diepste, grootste en goorste gevoelens uit te drukken, dan neemt het lichaam over…”
Alain Platel, november 2016

5

Denkersprogramma “Multiculturalism: How can society deal with it?”

De Klasse van de Menswetenschappen heeft, onder
leiding van Marie-Claire Foblets, Ron Lesthaeghe en
Koenraad Matthijs, het initiatief genomen om voor 2017
een Denkersprogramma te ontwikkelen rond het
thema Multiculturalism: How can society deal with it?
Hiermee neemt de KVAB een brandend actueel en
bijzonder geladen onderwerp als studieobject. Deze
problematiek situeert zich tegen de achtergrond van
een demografisch steeds meer heterogene westerse
wereld, in het bijzonder in Europa sinds de dekolonisatie. De steden van Frankrijk, Nederland, Engeland,
Spanje en Portugal toonden reeds een etnisch meer
gevarieerde bevolking in de jaren ’60. Bij ons bleef dit
aanvankelijk beperkt tot Brussel en enkele geïndustrialiseerde regio’s. Later kwamen er nieuwe facetten bij
door de opeenvolgende migratiestromen en recentelijk door de vluchtelingenstroom. De diversiteit werd
steeds complexer, o.a. door de toenemende mobiliteit
en de globalisering van de media. Aspecten zoals
radicalisering zowel bij delen van de Islamitische jeugd
als bij de autochtone bevolking werken polariserend.
Het streven naar een inclusieve maatschappij komt
steeds meer onder druk.
In de Klasse van de Menswetenschappen zitten meerdere specialisten die vanuit verschillende invalshoeken
diversiteit en multiculturaliteit bestuderen: sociologen,
demografen, politicologen, juristen, sociale en
culturele psychologen en taalkundigen. Daarnaast
kunnen ook onderzoekers uit disciplines die er schijnbaar verder van afstaan een bijdrage leveren, zoals
economen, filosofen en historici. Allen zijn ze verbonden aan interdisciplinaire onderzoeksgroepen van
onze
universiteiten.
Marie-Claire
Foblets,
Ron
Lesthaeghe en Koenraad Matthijs zijn in het bijzonder
bij dit programma betrokken.

Als buitenlandse experten zijn de professoren Tariq
Modood en Frank Bovenkerk uitgenodigd om over dit
onderwerp te reflecteren. Van 16 tot en met 18 januari
2017 verbleven beide Denkers in België voor een eerste
fact finding. Er werden site visits georganiseerd aan de
universiteiten van Leuven, Gent, Antwerpen en Brussel,
waar ze van gedachten wisselden met Vlaamse onderzoekers uit diverse disciplines om een beeld te krijgen
van de Vlaamse onderzoeksagenda. De gezamenlijke
conceptnota die beide Denkers hadden uitgewerkt
naar aanleiding van een eerste bijeenkomst met de
Stuurgroep, vormde een belangrijk uitgangspunt tijdens
die gespreksrondes met experten uit de Vlaamse
universiteiten. Een tweede fact finding zal plaatsvinden
op 17 en 18 maart 2017.
Tariq Modood is een Britse autoriteit inzake etnische
minderheden. Hij is Professor of Sociology, Politics and
Public Policy aan de University of Bristol. Modood is
tevens founding Director of the Centre for the Study of
Ethnicity and Citizenship.
Frank Bovenkerk is een Nederlands cultureel antropoloog en criminoloog. Hij is als professor emeritus verbonden aan het Willem Pompe Instituut, het criminologisch
en strafrechtelijk instituut van de Universiteit Utrecht.
Sinds 2009 is hij bijzonder hoogleraar radicaliseringsstudies aan de FORUM Frank J. Buijs leerstoel van de
Universiteit van Amsterdam.
Het programma focust op meervoudige identiteiten in
conflict en in harmonie en neemt daarbij volgende
twee deelaspecten onder de loep: ‘Multiculturalisme in
scholen’ en ‘Culturele diversiteit in criminaliteit’. De
bevindingen en aanbevelingen van beide Denkers
zullen worden voorgesteld tijdens een publiek slotcongres in de Academie op vrijdag 23 juni 2017.

Vooruitblik: Carl De Keyzer. Higher Ground

Fotograaf Carl De Keyzer (lid Klasse Kunsten) stelt
tentoon van 1 maart tot 30 april 2017 in de Botanique, Koningstraat 236 in Brussel. De expositie draagt
de titel ‘Higher Ground’ en vormt een tweeluik met
de tentoonstelling ‘Moments before the flood’ uit
2012. De aanleiding is de dreigende stijging van het
zeeniveau. David Van Reybrouck schreef daarover
het volgende: “De kusten van Europa zijn bij uitstek
de plek waar die dreiging zich laat voelen. Het is de
zone waar het vasteland niet langer vast voelt,
waar de Oude Wereld afkalft en waar de toekomst
het verleden bedreigt. Of het nu gaat om de
rotskusten van West-Ierland, de kwelders en de
wadden van Noord-Nederland of de stranden in
het Egeïsche gebied, de kust verschijnt steevast als
een labiele categorie. De kust is het vraagteken
van het vasteland. Dat maakt het voor een
fotografisch onderzoek dat onzekerheid in beeld wil
brengen juist zo interessant. Dit project kijkt niet
enkel naar een mogelijk toekomstig gevaar maar
heeft tevens oog voor historische vormen van
kustbescherming in Europa en voor de wijze
waarop ‘Fortress Europe’ vandaag met andere
vloedgolven en stromen omgaat. De 65.000 km
lange kust van Europa ligt bezaaid met nutteloze
verdedigingswerken uit vervlogen tijden. Vele
ervan vergden enorme investeringen in materialen
en manuren, maar de meeste hebben nooit tot iets
gediend. Omdat de vijand niet kwam, of omdat,
wanneer hij wel kwam, het bouwwerk allang was
gedateerd. Toen de Germanen het laat-Romeinse
keizerrijk binnenvielen, stelde de ooit zo befaamde
limes niets meer voor. Zelfs de Atlantikwall heeft de
landing op Normandië niet kunnen stoppen.”

wandelaars lopen in de bergen verloren in de
natuur. Het was die sfeer van verwarring en surrealisme die ik opzocht. Zwartgallig of pessimistisch wil
de reeks niet zijn. Het is mijn ambitie om bewustwording te stimuleren, ook met humor en overdrijving.
‘Higher Ground’ biedt indirect een beeld van een
veranderd Europa. De bergtoeristen zijn steeds
vaker Indiërs en Chinezen. Je zou er een toeristische
reeks over de Alpen in kunnen zien maar de onderliggende dreiging gaf me de kans om een nieuwe
werkelijkheid op te roepen”. De tentoonstelling in
de Botanique toont zowel foto’s uit ‘Moments
before the flood’ als uit ‘Higher Ground’.

“De fotografie die Carl De Keyzer aanvankelijk voor
ogen had, was er een van ijle landschappen,
desolate stranden, verlaten hotels, winterse pieren,
akelige havenkranen, troosteloze kliffen en dramatische wolkenpartijen. Maar allengs kwam daar
toch de mens weer bij. De mens in badpak. Of in
maatpak. De mens als kluizenaar, toerist, serveerster of havenarbeider. Het nietige gewriemel van
zonnekloppers en andere zonderlingen. Zeer
bewust wisselde De Keyzer onheilspellende doembeelden af met schijnbaar zorgeloze zeekiekjes. De
spanning die daardoor ontstaat, is er niet een van
nakend onheil maar juist van het uitblijven van
onheil. Door die onderhuidse spanning kan het
triviale tragisch worden. En het alledaagse hilarisch.
Carl De Keyzer wil de ramp niet fotograferen, wel
het wachten op de ramp. Desnoods met een
laagje factor 30 op.”
In ‘Higher Ground’ vult Carl De Keyzer de beelden
van ‘Moments before the flood’ aan met foto’s uit
de hogere regionen van Europa. Van de Dolomieten tot de Pyreneeën kan je razendsnel de hoogte
in. Dus koos De Keyzer vooral voor kabelbanen en
de landschappen waar ze ’s zomers naartoe
voeren: “Soms deed ik er zes per dag”, zegt hij. “De
hoogteverschillen maakten me groggy. Veel
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Nieuwe leden KVAB
Klasse Natuurwetenschappen

Klasse Kunsten

Dominique Van der Straeten
Bio-ingenieur en plantenbiologe Dominique
Van der Straeten is hoogleraar aan de UGent.
Zij karakteriseerde het plantenhormoon
ethyleen (1985-86) en toonde als een der
eersten de interacties van plantenhormonen
aan. Haar recentere onderzoek (vanaf 2003)
naar de vitamineverrijking van rijst draagt ook
bij tot de strijd tegen neurale buisdefecten
(zoals spina bifida) bij volkeren die van rijst
afhankelijk zijn en heeft grote maatschappelijke betekenis.

Dirk Brossé
Componist en dirigent Dirk Brossé is hoofddocent compositie en orkestdirectie aan de
School of Arts / Koninklijk Conservatorium van
Gent. Hij componeerde zo’n 400 werken en
dirigeerde naast de Belgische orkesten vele
buitenlandse topensembles zoals London
Symphony Orchestra, London Philarmonic,
Royal Philarmonic. Hij werkte samen met
bekende regisseurs en grote sterren als José
van Dam en Barbara Hendricks.

Dirk Verschuren
Bioloog met specialisatie in limnologie Dirk
Verschuren is hoogleraar aan de UGent. Hij
doet fundamenteel onderzoek naar de
klimaatgeschiedenis aan de hand van
sedimenten opgeslagen in de bodems van
meren, in het bijzonder in tropisch Afrika, voor
periodes van 100.000 en 10.000 jaar, maar ook
voor het laatste millennium.

Klasse Menswetenschappen
Inge Govaere
Juriste Inge Govaere is hoogleraar Europees
Recht (UGent), Jean Monnet Chair in EU Legal
Studies en directeur van het Ghent European
Law Institute. Ze is ook visiting professor en
directeur van het European Legal Studies
Department aan het Europacollege te
Brugge. Zij was Fullbright Scholar-in-Residence
aan Cornell University, N.Y. (1998) en verkreeg
een bijkomende Fullbright Award voor
lezingen in de VS over “The EU on the Eve of
the New Millennium”.

Gerd Van Riel
Filosoof Gerd Van Riel is hoogleraar aan de KU
Leuven. Hij is gespecialiseerd in de Griekse
klassieke wijsbegeerte en verrichtte onderzoek naar Plato, de Platoonse Traditie, het
Neoplatonisme en het Christelijk Platonisme
van Augustinus. Hij is stichter en directeur van
LECTIO – Leuven Centre for the Study of the
Transmission of Texts and Ideas in Antiquity,
the Middle Ages and Renaissance.
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Karin Hanssen
Karin Hanssen volgde de opleiding tekenen
en schilderkunst aan de AP Hogeschool
Antwerpen (Kon. Academie voor Schone
Kunsten Antwerpen) en aan het HISK (1993). In
2016 doctoreerde ze aan de UAntwerpen
met ‘De Geleende Blik – In dialoog met de
tijd’. Ze startte ook de databank ter promotie
van vrouwelijke beeldende kunstenaars
‘Contemporary Women Artists in Belgium’. In
2012 was ze Artist in Residence in Canberra
Contemporary Art Space.

Ana Torfs
Na studies Communicatiewetenschappen
studeerde Ana Torfs aan de Film & Video
afdeling van de St.-Lucashogeschool in
Brussel (1986-1990). Haar oeuvre bestaat uit
installaties met diaprojecties, fotografische
reeksen, prenten, wandtapijten, een webproject en een langspeelfilm. Centraal staat de
relatie tussen tekst en beeld, samen met alle
processen van visualisering, interpretatie en
vertaling die ermee samenhangen.

Liesbet Lagae
Liesbet Lagae studeerde burgerlijk ingenieur
Elektronica aan de KU Leuven waar ze doctoreerde i.s.m. imec over magnetische geheugenchips. Zij is hoogleraar (KU Leuven) en
directeur van imec’s programma in biomedische technologie. Zij leidt een team van 50
onderzoekers, die oplossingen zoeken voor
een goedkopere, snellere en toegankelijke
medische diagnostiek. Ze is houdster van de
ERC Consolidator Grant voor de ontwikkeling
van een ‘celsorteerder’ die kankercellen kan
onderscheiden van gezonde witte bloedcellen.

Nieuwe buitenlandse leden
Klasse Menswetenschappen
Hélène Cuvigny
Historica en papyrologe Hélène Cuvigny is
onderzoeksdirecteur (CNRS), verantwoordelijk
voor de papyruscollectie van de Sorbonne. Zij
leidt opgravingen in de oostelijke woestijn van
Egypte, waarbij zij er in slaagt een voorbeeldige samenwerking te organiseren tussen
archeologen en papyrologen.

Jürgen Kocka
Jürgen Kocka is historicus gespecialiseerd in
de sociaal-economische geschiedenis van
Europa en Europese ondernemingsgeschiedenis. Hij is houder van talrijke eredoctoraten
en lid van meerdere academies. Van 2000 tot
2005 was hij voorzitter van de International
Committee of Historical Sciences.

Klasse Technische Wetenschappen
Dan Frangopol
Frangopol studeerde voor burgerlijk ingenieur
in Boekarest en doctoreerde vervolgens in
Luik. Hij is een wereldautoriteit inzake probabilistische methodes in de modellering en
monitoring van structuren. Zijn werk en inzichten dragen bij tot de duurzaamheid van
bruggen en gebouwen. Hij was verbonden
aan de A. Lipski Consulting Engineers in Brussel
en aan Colorado University. Hij is de eerste
houder van de Fazlur R. Khan leerstoel voor
Structural Engineering aan Lehigh University in
Pennsylvania.

Henk Zijm
Professor Henk Zijm is hoogleraar aan de
Universiteit van Twente, waarvan hij ook
Rector Magnificus was. Hij is een internationaal erkende autoriteit in operationele
processen, productie en logistiek. Na studies
in Amsterdam en een doctoraat in Eindhoven
werkte hij in logistieke managementfuncties
bij Philips. Hij keerde terug naar de academische wereld voor onderzoek in duurzame
logistiek, onderhoudsplanning en -controle,
industriële symbiose en service management.

Alexander D’Hooghe
Alexander D’Hooghe studeerde aan de KU
Leuven en Harvard GSD, behaalde zijn doctoraat aan de TU Delft en werkte samen met
o.m. Marcel Smets, Stephane Beel en Rem
Koolhaas. Hij is directeur van het MIT Center
for Advanced Urbanism en oprichter van het
architectuur en urbanismebureau Organization for Permanent Modernity. Aan het MIT
werkt hij aan grootschalige ontwerpprojecten
die antwoorden bieden op urbanistische
uitdagingen zoals klimaat, volksgezondheid,
technologie en globalisering.

Klasse Technische Wetenschappen
Rik Van de Walle
Burgerlijk natuurkundig ingenieur en doctor in
de toegepaste wetenschappen Rik Van de
Walle is gewoon hoogleraar aan de UGent.
Binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur richtte hij het Multimedia
Lab op, dat aan de basis lag van iMinds, later
imec, nu Internet and Data Lab. Zijn onderzoek is gericht op multimediasystemen en
toepassingen,
multimediale
data,
semantisch-webtechnologie, data science,
e-health/gezondheidszorg,
systemen
en
signalen.
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Laureaten van de Academie
Driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Minister
voor Wetenschapsbeleid
De KVAB reikt om de drie jaar de Prijs van de Vlaamse
Minister voor Wetenschapsbeleid uit aan personen of
instellingen die op voortreffelijke wijze wetenschap
binnen het bereik brengen van het publiek, een missie
die zowel wetenschapspopularisering als vulgarisering
kan omvatten. De prijs wordt in 2016 toegekend aan
‘Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten’ te
Mechelen.
Kazerne Dossin opende zijn deuren pas op 1 december
2012. Ze neemt de plaats in van het vroegere Joods
Museum van de Deportatie en Verzet maar verschilt
sterk van dit laatste omdat het de Holocaust (of de
Shoa) en de joden- en zigeunervervolging in België
tijdens W.O. II plaatst in het bredere kader van de schending van de mensenrechten vroeger en nu.
Het nieuwe museum beschrijft de gebeurtenissen in
België in W.O. II en verbindt deze ook met racisme,
discriminatie en massageweld op andere plaatsen en
andere tijdstippen, ook in het recente verleden. Het
onderzoekt de mechanismen die geleid hebben tot een
collectieve ontsporing van de samenleving en onderstreept het belang van de ideologie als mobiliserende
factor. De collectie heeft echter niet enkel oog voor de
grote maatschappelijke mechanismen en de grote
aantallen slachtoffers, maar legt ook de nadruk op het
individu in de massa, als dader, slachtoffer of omstaander, en op de verantwoordelijkheid van dat individu.
Het museum heeft vele 10.000-den bezoekers geconfronteerd met de gebeurtenissen uit de oorlogsperiode
in België. Het heeft in grote mate bijgedragen tot de
popularisatie van het historisch onderzoek naar de
joden- en zigeunervervolging in ons land en dit bij het
publiek bekendgemaakt. Kazerne Dossin toont aan dat
de Holocaust in België deskundig geanalyseerd en
bestudeerd wordt en laat de bezoeker kennis maken
met de teksten, documenten en interviews die de
bronnen uitmaken van dit onderzoek.
De inhoudelijke boodschap van het museum wordt
versterkt door tijdelijke tentoonstellingen van artiesten
die mensenrechten, vervolging en massageweld in het
licht stellen, elders en in andere tijden, zoals in Srebrenica of bij de autochtone bevolkingen van de ‘Nieuwe
Wereld’.
Ook de maatschappelijke relevantie en impact van
Kazerne Dossin is groot. De integratie van mensenrechten in het verhaal van W.O. II heeft het museum doen
uitgroeien tot een belangrijk vernieuwend project
waarin niet de memorabilia centraal staan maar de
morele en de menselijke waarden. Het benadrukt de
noodzaak van verdraagzaamheid en respect, burgerzin
en verantwoordelijkheid, in een tijd waarin racisme,
populisme en radicalisering - vanuit welke hoek ook zoveel parallellen oproepen met wat tijdens de oorlog
gebeurde. Directeur Christophe Busch verwoordde dit
als volgt in zijn dankwoord.
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“Gelauwerd worden 'om wetenschap dichter bij het
algemeen publiek te brengen,' is een ware eer en
stimulans voor een memoriaal, museum en documentatiecentrum. Kazerne Dossin opende zo’n 4 jaar geleden
zijn deuren voor het grote publiek en dit met een duidelijke commemoratieve en educatieve doelstelling.
Enerzijds is het onze opdracht de slachtoffers van de
Holocaust in België te herdenken en ze letterlijk en figuurlijk opnieuw een naam en gezicht te geven op onze
reusachtige portrettenwand in het museum. Meer dan
25.500 joden en 352 Roma & Sinti werden uit de kazerne
gedeporteerd naar het vernietigingskamp AuschwitzBirkenau. Slechts 5 procent overleefde de Holocaust.
Anderzijds tracht Kazerne Dossin ook deze gruwelijke
lessen uit het verleden te vertalen naar de uitdagingen
van vandaag. De onderliggende mechanismen die
leiden tot polarisering en cumulatieve radicalisering zijn
de rode draad in ons museum en hanteren we om
gelijkaardige actuele maatschappelijke analyses en
oplossingen aan te reiken. Bij het openen van het
museum waren initieel de duizenden scholieren onze
primaire doelgroep om deze complexe geschiedenis als
actuele mensenrechtenthema’s aan te verhalen. Al
gauw bleken ook andere lerende doelgroepen
(professionelen) onze populariserende benadering te
appreciëren
en
leidde
tot
intensieve
samenwerkingsprogramma’s met de geïntegreerde
politie, een driejarig internationaal uitwisselingsprogramma over Connecting Law & Memory en tal van
andere maatschappelijk relevante projecten. We
merkten daarbij dat elke doelgroep andere benaderingen, noden en inzichten vereisten. We leerden
doorheen
de
jaren
welke
motivaties
bezoekers/gebruikers hadden, welke voorkeursstijlen,
welke specifieke verhalen ze wilden horen. Of nog
belangrijker, welke ze zelf wilden toevoegen aan ons
discours. Meer en meer zagen we in dat een museum
eigenlijk een ontmoetingsplaats is om het te hebben
over het samenleven van vandaag en welke angsten
daarmee gepaard gaan. Kazerne Dossin wil daarbij de
rol van ‘civic connector’ opnemen en door relaties aan
te gaan met diverse gemeenschappen duidelijk
inzetten op actief burgerschap en democratische
weerbaarheid. We laten daarbij het klassieke pushmodel varen en evolueren over een PULL naar een
gedegen CONNECT benadering. ‘Verbinden' dat is wat
we willen zijn, wat we willen bereiken. Het verbinden van
Holocaust & mensenrechten, het verbinden van
verleden - heden - toekomst, het verbinden van recht en
herinnering, het verbinden van gemeenschappen. Het
verbinden door verhalen en analyses op maat van een
gemeenschap, een organisatie, een democratische
rechtsstaat.”

Klasse Natuurwetenschappen
Sara Bals (°1977) is hoogleraar aan de Universiteit
Antwerpen. Ze doctoreerde in 2003 o.l.v. Staf Van
Tendeloo binnen de onderzoeksgroep Electron
Microscopy for Material Research van de Universiteit
Antwerpen, die wereldwijd als toonaangevend
wordt beschouwd op het gebied van transmissieelektronenmicroscopie (TEM). Na haar doctoraat
legde zij zich toe op Elektronentomografie. Zij
slaagde er in om TEM te verheffen van een vlakke
2-dimensionale beeldvormingstechniek tot een
volledig 3-dimensionale meettechniek waarbij de
posities van de individuele atomen in een nanomateriaal bepaald kunnen worden. Het belang hiervan
is enorm omdat de eigenschappen van moderne
nanomaterialen sterk bepaald worden door hun 3D
structuur. Het innovatieve en originele karakter van
het onderzoek van Sara Bals werd bevestigd door
de toekenning van een ERC Starting Grant in 2013.
Klasse Menswetenschappen
Ernst Koster (°1978) is klinisch psycholoog. Als hoofddocent Experimentele Psychopathologie is hij
verbonden aan de vakgroep ExperimenteelKlinische en Gezondheidspsychologie van de
UGent. Hij is medeoprichter van het Psychopathologie en Affectieve Neurowetenschappen Lab,
samen met prof. Dr. Rudi De Raedt. Daarnaast heeft
hij een actieve klinische praktijk.
Koster zoekt een antwoord op de vraag welke
mechanismen betrokken zijn bij depressie en angst.
Hij onderzoekt cognitieve modellen van depressie
en angst waarbij informatieverwerking centraal
staat. Zijn onderzoek toont aan dat depressie en
angst gerelateerd zijn met verstoorde verwerking
van negatieve informatie. Deze verstoringen lijken
een causale rol te spelen bij de instandhouding van
deze problemen. Op basis hiervan ontwikkelde hij
innovatieve trainingsprocedures om problemen op
het vlak van informatieverwerking te verbeteren.
Klasse Kunsten
Steven Baelen (°1981) behaalde een master
Grafische Vormgeving aan St.-Lucas, Gent. Daarna
behaalde hij een master in Schilderkunst aan de
hogeschool KASK/School of Arts te Gent. Aan het
Hoger Instituut voor Schone Kunsten behaalde hij in
2010 een postgraduaat, waarna hij 3 maanden
verbleef aan de Akademie der Künste in Berlijn, dat
resulteerde in het boek ‘Der Raum im Verzug’.
In zijn werk neemt tekenen een centrale plaats in. De
kleine, maar daarom niet minder intense verschuivingen die gepaard gaan met het wonen en werken in
een huis of een atelier zijn voor hem een continue
aanleiding om telkens opnieuw tekeningen aan te
zetten, die vaak beschreven worden als ‘overgedetermineerd’. Ze worden a.h.w. ‘huid’. Daarop
gaat hij zich concentreren wanneer hij een
‘verschuiving’ maakt naar een muurtekening, een
digitaal werk of een schilderij. De tekening is zowel
een model – voor later werk – als een autonoom
werk. Baelen werd uit meer dan 1000 inzendingen
geselecteerd om de muren te betekenen van het
Metropolitan Arts Centre in Belfast.

Klasse Technische Wetenschappen
Korneel Rabaey (°1977) studeerde Bio-ingenieur
Milieutechnologie aan de UGent, waar hij zijn doctoraat behaalde over microbiële brandstofcellen
(2005). Met deze technologie kan men rechtstreeks
uit afvalwater en organisch materiaal elektriciteit
produceren, maar ook andere processen verkrijgen
zoals energie-efficiënte productie van chemicaliën.
Gedurende 6 jaar werkte hij aan het Advanced
Water Management Centre van de University of
Queensland, Australië.
In 2011 werd hij hoogleraar aan het Centrum voor
Microbiële Ecologie en Technologie (UGent). Met
zijn onderzoeksteam verdiept hij zich in thema’s als
fermentatie van nevenstromen, sanitatie van
toiletten in ontwikkelingslanden, microbiële conversie van CO2 naar organische producten en
efficiënte waterzuivering. Steeds gebruiken hij en zijn
team elektriciteit als drijver van het proces, om het
gebruik van chemicaliën te vermijden of te verminderen. Hij is momenteel lid van de Jonge Academie
en was tot voor kort voorzitter van de International
Society for Microbial Electrochemistry and Technology.

Fondsprijzen
Octaaf Callebautprijs
Tara Grauwet (°1983) wordt bekroond met de
Callebautprijs 2016 voor haar werk ‘From fingerprinting to kinetics in evaluating food quality changes’.
In 2003 behaalde zij het diploma Toegepaste Ingenieurswetenschappen aan de UAntwerpen, waarna
ze haar studies voortzette aan de KU Leuven met als
optie Levensmiddelentechnologie. Zij doctoreerde
in 2010 aan het Laboratorium voor Levensmiddelentechnologie. Daarna werkte ze er rond een integratie van een niet-doelgerichte (fingerprinting) en
doelgerichte benadering om kwaliteitsattributen
van levensmiddelen te evalueren. In oktober 2014
werd ze docent aan de KU Leuven.
Henri Vanderlindenprijs
Voor ‘Connecting the dots – II. Phase changes in the
climate dynamics of tidally locked terrestrial exoplanets’ onderzocht Ludmila Carone (°1976) op basis
van 165 klimaatmodellen rotsachtige exoplaneten,
in het bijzonder planeten die permanent dezelfde
kant naar hun ster toekeren. Daarbij ontdekte ze drie
mogelijke klimaten, waarvan twee potentieel
bewoonbaar
zijn
die
een
heel
efficiënt
‘airconditioning’-systeem
hebben
dat
de
oppervlakte-temperaturen leefbaar houdt. Carone
studeerde in 2012 af aan de Universiteit van Keulen
als Doctor in de Wetenschappen. Daarna werkte ze
aan de KU Leuven als postdoctoraal onderzoeker.
Mgr. Jozef Coppensprijs
Hans Ausloos (°1969) studeerde Godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven, waar hij promoveerde in 1977. In 2003 werd hij professor aan de
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van
de KU Leuven, sinds 2010 is hij onderzoeker en hoog-
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leraar in Louvain-la-Neuve. In zijn studie ‘The
Deuteronomist’s History. The Role of the Deuteronomist
in Historical-Critical Research into Genesis-Numbers’
bestudeert hij op historisch-kritische wijze de overlevering en de relatie tussen het boek Deuteronomium en
de 4 andere boeken van de Pentateuch (Genesis,
Exodus, Leviticus en Numeri). Ausloos specialiseerde
zich ook in de tekstoverlevering van de oudste Griekse
vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, de Septuaginta.
Mgr. Charles de Clercqprijs
Voor haar studie ‘Amici nunc sicut et antea. Een stedelijke parochiekerk en een prinselijk kapittel tussen kerk
en wereld in het laatmiddeleeuwse vroegmoderne
Gent (1384-1614)’ wordt Annelies Somers (°1984)
bekroond met de De Clercqprijs 2016. Het is een
omvangrijke en grondige studie over de Gentse
St.-Niklaaskerk en het St.-Veerlekapittel, die in 1614
werden samengevoegd. Somers studeerde geschiedenis aan de UGent (2006), waar ze doctoreerde in 2016.
Jan Gillisprijs
Wannes Dupont (°1983) wordt bekroond voor zijn studie
‘Free-Floating Evils. A Genealogy of Homosexuality in
Belgium’, waarin hij probeert te achterhalen welke
factoren op elkaar hebben ingegrepen om te verhinderen dat homoseksualiteit in België een veelbesproken vraagstuk werd in een periode waarin dit in de
buurlanden wel veel stof deed opwaaien.
Wannes Dupont doctoreerde aan de Universiteit
Antwerpen in 2015. Momenteel verricht hij onderzoek
aan het History Department van Yale University als
Fellow van de Belgian-American Educational Foundation.
Marie-Christiane Maselisprijs
Geertrui Serneels ontvangt de Marie-Christiane Maselisprijs voor haar studie ‘Community-based werken met
vluchtelingenkinderen (PACCT, Psychiatry Assisting the
Cultural divers Community in creating healing Ties)’.
Serneels studeerde eerst Rechten, maar werd via haar
job als internationaal juridisch adviseur voor LatijnsAmerika en het Midden Oosten gebeten door sociale
vraagstukken. Ze studeerde psychologie aan de VUB
(2003) en werd directeur bij de vzw Solentra (wat staat
voor Solidariteit en Trauma), die een voortrekkersrol
speelt in cultuursensitieve en outreachende geestelijke
gezondheidszorg voor migranten- en vluchtelingenkinderen en hun families, die hun weg niet vinden naar
bestaande voorzieningen.
Mgr. René Lenaertsprijs
De Lenaertsprijs 2016 gaat naar Livine Van
Eecke (°1988) voor haar studie ‘Voorbij de
nieuwe muziek. Over de historische dialectiek
van het muzikaal materiaal in Adorno’s
Phlosophie der neuen Musik’. Van eecke
studeerde Rechten (2006-11) en Musicologie
(2011-13) aan de KU Leuven. Daarna was ze 3
jaar lang verbonden aan de balie van Kortrijk.
Die periode combineerde zij met musicologisch
onderzoek over de relatie tussen esthetische
ideeën en muzikale structuren.
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Floris Van der Muerenprijs
Voor ‘Piepschuim, de volgende stap voor
muziekinstrumenten?’ wordt Tim Duerinck
(°1991) bekroond met de Van der Muerenprijs
2016. Duerinck behaalde een master muziekinstrumentenbouw aan de School of Arts te Gent
(2015). Hij is zelfstandig muziekinstrumentenbouwer en vanaf oktober 2016 is hij werkzaam als
PhD aspirant onderzoeker rond ‘Music
instruments from new materials’. In het
bekroonde werk toont hij aan dat piepschuim
kan dienen als alternatief voor klankhout van
strijkinstrumenten.
Frans van Cauwelaertprijs
Op 1 december 2016 werd de Frans van Cauwelaertprijs 2016 uitgereikt in de humane wetenschappen, in
het domein van de archeologische, filosofische,
geschiedkundige, morele en taalkundige wetenschappen. De academische zitting van het Frans van Cauwelaertfonds werd geleid door voorzitter Herman van
Rompuy. Het was professor Steffen Ducheyne (VUB) die
tot laureaat werd uitgeroepen voor zijn uitmuntend en
internationaal gewaardeerd onderzoek over de ontwikkeling van de wetenschappelijke methode van de 17de
tot de 19de eeuw.
Steffen Ducheyne (°1979) studeerde Wijsbegeerte en
Postgraduate Studies in Logic, History and Philosophy of
Science aan de UGent. Als FWO-aspirant promoveerde
hij onder de supervisie van Prof. dr. Erik Weber in 2006
met een studie over de wetenschappelijke methodologie van een aantal 17de-eeuwse natuurfilosofen (o.m.
Isaac Newton). Tijdens zijn postdoctoraal onderzoek,
dat eveneens gefinancierd werd door het FWOVlaanderen, verdiepte hij zich verder in de ontwikkeling
van de wetenschappelijke methode tijdens de 18de en
19de eeuw. Hij was o.m. Scaliger Fellow aan de Universiteit van Leiden en meermaals Visiting Scholar aan de
University of Cambridge en de Universiteit Leiden. In
Cambridge bestudeerde hij tijdens het academiejaar
2008-2009 uitvoerig de manuscripten van Isaac Newton.
Het is op basis van dit onderzoek dat zijn monografie
over Newtons wetenschappelijke methodologie, ‘The
main Business of Natural Philosophy: Isaac Newton’s
Natural-Philosophical Methodology’, Springer, 2012, tot
stand kwam, waarvoor hij door de KVAB in 2014 werd
uitgeroepen tot laureaat van de Jan Gillisprijs. Onder zijn
redactie verschijnt in 2017 bij Routledge het boek ‘Reassessing the Radical Enlightenment’.
Steffen Ducheyne ontving eerder verscheidene belangrijke onderscheidingen, waaronder in 2011 de Belgian

American Educational Foundation Alumni Award in de
Humane Wetenschappen. Sinds datzelfde jaar is hij als
onderzoeksprofessor verbonden aan het Centrum voor
Logica en Wetenschapsfilosofie, dat geleid wordt door
Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem, van de vakgroep
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de VUB. Hij
presenteerde zijn onderzoek meermaals op internationale congressen, publiceerde in diverse toonaangevende tijdschriften en is de promotor van verschillende
onderzoeksprojecten. Zijn onderzoek wordt gekenmerkt
door een radicale integratie van historisch onderzoek,
dat o.m. gebaseerd is op gedetailleerd archiefwerk
enerzijds en filosofisch-systematische analyse anderzijds.
De combinatie van beiden brengt een vruchtbare
dynamiek tot stand waarbij wetenschapshistorische
gegevens de basis vormen voor filosofischsystematische
reflectie
en
waarbij
filosofischsystematische reflectie het bestuderen van wetenschapshistorische gegevens stuurt.
Op vraag van voorzitter Herman van Rompuy gaf de
laureaat over zijn onderzoek een uiteenzetting met de
titel: ‘Aspecten van de ontwikkeling van de wetenschappelijke methode van de 17de tot 19de eeuw’,
waarin hij aan de hand van het werk van o.m. Johannes
Baptista van Helmont, Galileo Galileï, Robert Boyle,
Robert Hooke, Isaac Newton, Willem J. 's Gravesande,
Pieter van Musschenbroek, William Whewell en John S.
Mill aantoonde dat er geen universeel toepasbare
wetenschappelijke methode bestaat. ‘De’ wetenschappelijke methodologie is eerder te beschouwen als
een Zwitsers zakmes met een brede waaier aan verschillende ‘tools’, die dia- en synchroon ontwikkeld werden,
met elk hun eigen sterktes en beperkingen.

Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie
De KVAB en de Jonge Academie i.s.m. VLIR, FWO en het
wetenschapsmagazine Eos reiken elk jaar één
loopbaanprijs en verschillende jaarprijzen uit aan wetenschappers die over hun onderzoek vruchtbaar konden
communiceren met het grote publiek. De jury bestond in
2016 uit specialisten in wetenschapscommunicatie
onder het voorzitterschap van professor Herman van
Goethem (lid KVAB, historicus UAntwerpen) en professor
Giovanni Samaey (lid Jonge Academie, computerwetenschapper KU Leuven). De laureaten werden bekend
gemaakt op 21 oktober aan de vooravond van de
wetenschapsweek. De proclamatie had plaats op 14
november in het Paleis der Academiën en werd voorafgegaan door een voordracht (Katleen Bracke, VRT) en
twee parallelle workshops over o.a. Twitter, radio-

interviews, infographics, citizen science enzovoort.
De loopbaanprijs werd toegekend aan professor Henri
Eisendrath (VUB) die zijn hele loopbaan lang systematisch zijn natuurkundig onderzoek heeft toegelicht voor
de buitenwereld met tentoonstellingen, studiedagen,
debatten, lezingen, shows, demonstraties en zelfs met
een film. Hij was ook de drijvende kracht achter de
tienduizenden bezoekers trekkende tentoonstellingen
‘Einstein anders bekeken’ en ‘Brainstormen in Brussel’, en
de documentaire ‘Kwantumrevolutie’.
De jaarprijzen werden in 2016 toegekend aan:
● Freya Blekman (VUB), deeltjesfysica, tevens gekozen
tot Eos Publieksfavoriet;
● Joachim Bresseel en Jérôme Constant (Kon. Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen) voor het citizenscienceproject ‘Wandelende takken in de klas’
● Verolien Cauberghe en Liselot Hudders (UGent) over
communicatie en marketing
● Leen Decin (KU Leuven), sterrenkundige, voor de
wetenschappelijke bijdragen in het programma ‘Van
Gils & Gasten’
● Steven Delarue (UGent) voor zijn blog over taal, onderwijs en taalonderwijs
● Philippe De Maeyer, Frank Canters en An Steegen
(UGent, KU Leuven en VUB) voor het interuniversitaire
geo-IOCT-project GeoMobiel over geografische
informatiesystemen in hedendaags onderzoek
● Joachim Ganseman (UAntwerpen) als stichter van de
Belgische Informatica-Olympiade
● Hetty Helsmoortel (UGent) als huiswetenschapper voor
het programma ‘Afspraak’ op Canvas
● Sarah Lebeer (UAntwerpen) voor het citizenscienceproject ‘Ferme Pekes’ over microbiologie
● Natalie Leys (SCK-CEN) voor ‘Food from Spirulina’
(moleculaire biologie)
● Martijn Peters (UHasselt), organisator van het Populariserende Congres TEDxUHasselt over biomedische
wetenschappen
● Philippe Smet (UGent) voor het verbinden van zijn
lichtonderzoek aan Gent Lichtfestival 2015
● Kristiaan Temst, Margriet Van Bael, Koen Schouteden,
Stijn Vandezande en Kelly Houben (KU Leuven) voor hun
wetenschappelijke bijdragen tot de langspeelfilm ‘Terug
naar Morgen’
● Karel Van Acoleyen (UGent) voor de lezing ‘Einstein at
the Movies’ op Filmfest Gent
● Isolde Buysse, Sofie Vanassche, Jolien Galle, Sanne
Van Daele en Jolien Vanden Wyngaert (KU Leuven)
voor de wedstrijd ‘Grote Prijs voor Sociologie’
● Johan Verbraecken (UAntwerpen) voor de
uitgebreide berichtgeving over alle aspecten van slaap,
o.m. via het boek ‘SOS Slaap’
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Oproepen

W. WATERSCHOOT, H. ROMBAUT, Nationaal
Biografisch Woordenboek, deel 22, Brussel, 2016
(ISBN 978 90 6569 162 0).

OPROEPEN

Recente publicaties in de KVAB-reeksen

Prijzen van de KVAB:
De KVAB reikt jaarlijks een aantal prijzen uit. Kandidaturen voor deze prijzen moeten ten laatste worden
ingediend op 30 april 2017. Reglementen, inschrijvingsformulieren en indieningsmodaliteiten zijn te vinden op
www.kvab.be.
Laureaten van de Academie (€ 10.000): Met de prijs
laureaat van de Academie wil de KVAB jonge, beloftevolle onderzoekers en kunstenaars aan het begin van
hun loopbaan ondersteunen. Kandidaturen uit alle
disciplines van wetenschappen en kunsten komen in
aanmerking. Jaarlijks worden vier laureaten bekroond,
in de Natuurwetenschappen, de Menswetenschappen, de Kunsten en de Technische Wetenschappen.
Frans van Cauwelaertprijs (€ 7500): wordt in 2017
toegekend in de Exacte wetenschappen: natuur-,
ingenieurs- en wiskundige wetenschappen.
Mgr. Charles De Clercqprijs (€1250): Prijs voor een
oorspronkelijk werk op het gebied van de religieuze
geschiedenis van Vlaanderen.
Erik Duvergerprijs (€ 5000): Prijs voor een belangrijk
oorspronkelijk historisch of kunsthistorisch werk over de
Nederlanden tot het jaar 1900 dat in grote mate steunt
op archivalische bronnen.
Henri Schoutedenprijs (€ 1250): Prijs voor een belangrijk
oorspronkelijk werk over faunistiek (bij voorkeur van
Afrika), systematiek, ecologie, ethologie of anatomie
van de dieren.
Paul van Oyeprijs (€ 750): Prijs voor een oorspronkelijk
werk in voorkeurorde over: veldwerk op het gebied van
de hydrobiologie in de breedste zin van het woord:
systematiek van protisten of invertebraten; biogeografie; algemene biologie.
Octaaf Dupontprijs (€ 4000): Prijs voor onderzoek op het
gebied van de menselijke en dierlijke fysiologie en
fysiopathologie met toepassing van biotechnologische
methoden.
Pro Civitateprijs (€ 1000): Prijs ter bekroning van onuitgegeven doctoraatsverhandelingen die een originele en
belangrijke bijdrage vormen tot de geschiedenis van
de gemeenten en de steden van België, met uitzondering van bronnenuitgaven. Alleen studies die nog niet
bekroond werden komen in aanmerking. Het doctoraat moet tijdens de voorbije vijf jaar behaald zijn.
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Contactfora:
In het kader van haar programma Contactfora ondersteunt de KVAB onderzoekers, ongeacht hun vakgebied, door hen voor hoogstaande wetenschappelijke
bijeenkomsten gastvrijheid te bieden in het Paleis der
Academiën. Onder een aantal strikte voorwaarden is
ook een beperkte financiële steun mogelijk. Aanvragen moeten worden ingediend tegen 1 april 2017 (zie
www.kvab.be onder ‘Contactfora’).

C. GOOSSENS, J. VERBERCKMOES, Broze levens,
krachtige vrouwen. Zussen, moeders en tantes
Goubau
in
de
achttiende
eeuw,
(Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse
Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten. Nieuwe reeks, 30), Peeters, Leuven,
2017 (ISBN: 978-90-429-3381-1).

In de herfst van 2016 rolde een nieuw deel van
het Nationaal Biografisch Woordenboek (NBW)
van de persen, het 22ste. Het werd voorgesteld
tijdens een academische zitting op 25 november met lezingen door Hilde Symoens (KVAB),
Dirk Luyten (SOMA), Dirk Heirbaut (UGent/KVAB)
en Leen Van Dijck (Letterenhuis). Zij stelden het
volume voor vanuit diverse aspecten, o.m. de
impact van de twee wereldoorlogen op de
figuren in het boek, de bijdrage die het nieuwe
deel levert tot de geschiedenis van het hertogdom Brabant en de vrouwelijke kunstenaars die
er een plaats in kregen.

Reisbeurzen voor internationale artistieke en wetenschappelijke samenwerking:
Een van de belangrijkste stimulansen voor de vooruitgang van de wetenschap en de artistieke creativiteit is
de samenwerking tussen onderzoekscentra uit verschillende landen. De KVAB ondersteunt internationale
artistieke en wetenschappelijke samenwerking door
reisbeurzen toe te kennen aan Vlaamse wetenschappers en kunstenaars die een collega willen bezoeken in
een land met een academie waarmee zij een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Voor Belgen die
naar het buitenland gaan vergoedt de KVAB de
reiskosten terwijl de academie van het gastland de
verblijfskosten voor zich neemt. Enkel verblijven van
maximaal twee weken komen in aanmerking. Op de
website www.kvab.be kan men het overzicht raadplegen met welke academiën de KVAB dergelijke bilaterale akkoorden heeft gesloten. Aanvragen kunnen
doorlopend worden ingediend bij jan.albert@kvab.be.
Nieuwe leden:
De KVAB verkiest elk jaar een beperkt aantal nieuwe
leden. Externe nominaties voor lidmaatschap van de
Academie zijn mogelijk. De nominatie moet per brief
met kopie per e-mail worden verstuurd naar de vast
secretaris, ten laatste op 30 april 2017. Ze is slechts
ontvankelijk indien zij de verdiensten van de kandidaat
omstandig toelicht en een actuele samenvatting van
het curriculum vitae van de genomineerde bevat.
Indien de nominatie zonder gevolg blijft wordt de
persoon die de nominatie deed hiervan op de hoogte
gebracht door de vast secretaris (zie ook
www.kvab.be).

Drie dochters uit de adellijke Antwerpse familie
Goubau, in 1715 als kinderen wees geworden,
zochten als tieners en twintigers hoe zij hun
familie zowel materieel als emotioneel bij elkaar
konden houden. De drie zussen Goubau steunden op tantes, neven en nichten, grootmoeders, vriendinnen en enkele ooms om hun
persoonlijke levens en familiale ambities te
realiseren. In hun brieven leren we hoe hun
netwerk functioneerde en hoe zelfstandig zij
waren. De langst levende van de drie, Joanna
Theresia Goubau, geraakte door haar huwelijk
met James Dormer stevig in de Antwerpse elite
verankerd en combineerde voor de kinderen
zorgen met zakendoen, ook nadat ze weduwe
geworden was. Een dubbelhuwelijk van haar
dochter en haar stiefzoon met telgen uit de
prominente familie van Brouchoven van
Bergeyck zette de kroon op het werk en consolideerde de familie als een emotionele gemeenschap. Het familiearchief, nu bewaard in
kasteel Cortewalle in Beveren, ontsluit ons hun
wereld. Het is boek is verkrijgbaar bij Boekhandel Peeters in Leuven aan € 52.

Het nieuwe deel telt 105 levensbeschrijvingen
verspreid over 1165 kolommen en is rijk
geïllustreerd. Bekende figuren zijn o.m. Felix de
Boeck, Jeanne Brabants, Jan Cammans,
Stefanie Claes-Vetter, Mireille Cottenjé, Christine
D’haen, Paul Hymans, Henri Jaspar, Mimi Peetermans, Joseph Pholien, Leo Picard, Valeer Portier,
Jozef Smeyers, Petrus Jozef Triest, Jean-Charles
Velge, Frans Verleyen, Ida Wasserman en Zuster
Leontine. Onder de wat minder bekende
figuren zijn er vele interessante personaliteiten
terug te vinden zoals Valentina Belova, René
Brück, Richard van Cauteren, André Deruyttere,
Berthe Dubail, Marie De Groodt-Lasseel,
Christine de Hemptinne, Lea Provo, Victor van
Strydonck de Burkel. Ook aan historische figuren
ontbreekt het niet zoals Godfried I, II en III van
Leuven, Hendrik II, III en IV van Brabant, Aleidis
van Namen en Ida van Chiny, een aantal hoge
ambtenaren uit de late middeleeuwen, de
Antwerpse geschiedschrijvers Mertens en Torfs
enzovoort. Het NBW deel 22 kan worden besteld
bij de KVAB via nico.lambrecht@kvab.be (02
550 23 30) en kost € 65.
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1 Denkersprogramma
Vrijdag 23 juni 2017, voor- en namiddag: Slotcongres van het
Denkersprogramma “Multiculturalism: How can society deal with
it?”

2 Academisch Cultureel Forum

Antwerpen

Over de jaren heen ging de Europese

Donderdag 18 mei 2017, 20.00 uur in KANTL, Koningstraat 18:

samenwerking steeds vooruit met vallen en

Vrijdag 21 en zondag 23 april 2017, 20.00 uur in deSingel, Desguin-

“Sanc van minnen.” Psallentes zingt mystieke gezangen uit de

opstaan. Onder de belangrijkste knelpunten uit het

lei 25: uitvoering van “Opera21/Revelations”

middeleeuwen.

recente verleden komen aan bod: de uitbreiding van

Multimediaproject met als uitgangspunt de Visioenen van

Ensemble Psallentes brengt volkstalige en Latijnse liederen en

de Unie tot 28 lidstaten, met een aantal kandidaat-lidstaten

Hadewijch. Productie: Muziektheater Transparant in coproductie

gezangen van Hildegard von Bingen tot Suster Bertken. Initiatief:

in de wachtkamer; de eenmaking van Duitsland en de invoering

met deSingel, Operadagen Rotterdam, HERMESensemble en

KANTL i.s.m. Letterenhuis, Poëziecentrum, Muziektheater Transpa-

van de euro en de bankencrisis. Ook vandaag staat de Unie voor

Cappella Amsterdam. Info en reservatie: www.desingel.be

rant, deSingel en Universiteit Antwerpen. Toegang: € 8-12.

grote uitdagingen, onder meer in haar relatie tot de rest van de
wereld. Er wordt ingegaan op de asiel- en migratiecrisis, de Brexit,

Vrijdag 28 april 2017, 20.00 uur in het Letterenhuis, Minderbroe-

• 1. Lentecyclus 2017: Europa, ons vaderland?

de verhouding tot Rusland, Turkije en andere buurlanden. Het

dersstraat 22:

Is of wordt Europa ons vaderland? Welke stemming roept deze

programma wordt afgesloten met een reflectie op het verleden

“Door onwerelds licht gevoed.” Drie hedendaagse dichters en

vraag bij u op? Hoe is het anno 2017 trouwens met Europa

en de toekomst van Europa door Ere-Voorzitter van de Europese

Hadewijch.

gesteld? Allerminst rooskleurig lijkt het wel. Het kleine, grillige

Raad Herman Van Rompuy.

Poëtisch avondprogramma met Lucienne Stassaert, Hélène

continent lijkt wel een gigantische Gordiaanse knoop, die de

3 Contactfora
- 9 en 10/02: Hilde Heynen (KU Leuven): “Theory's History,
196X-199X. Challenges in the historiography of architectural
knowledge”

Gelèns en Lies Van Gasse. Veerle Fraeters bespreekt en zingt

- 9 en 10/02: Michèle Vanmaele (UGent): “Actuarial and Financial

Programma

liederen van Hadewijch. Initiatief: Letterenhuis i.s.m. KANTL,

Sessie 1: 25 april 2017, 14.00 uur: “Van Victor Hugo tot Jean-Claude

Poëziecentrum, Muziekheater Transparant, deSingel en onder-

verste mythische oorsprong: die van een Fenicische prinses

Juncker”

zoeksgroepen ISLN en Ruusbroecgenootschap/UAntwerpen.

ontvoerd door Zeus naar Kreta. Zonder Europa zijn er geen

Chair : Marc Maresceau (UGent, KVAB)

Toegang gratis. Aanmelden: letterenhuis@stad.antwerpen.be

Conference of the Society for Phenomenology and Media”
of Living Systems”

Brexit plots heeft doorgehakt. Europa draagt ook zo’n zwaar
verleden, verscheurd door talen en conflicten, besmeurd tot in zijn

Mathematics Conference 2017 (AfMathConf2017)”
- 15 t.e.m. 17/03: Marc Van den Bossche (VUB): “19th Annual
- 22/04: Roger Weynants (Koninklijke Militaire School): “The Physics

Middeleeuwen, Renaissance of Moderne Tijden. Dit schiereiland

1. Wording van Europa: Van Europese Gemeenschap naar

van Azië ligt aan de basis van twee wereldoorlogen, waarna

Europese Unie: Steven Vanhecke (KU Leuven)

Vrijdag 12 mei 2017, 20.00 uur in Universiteit Antwerpen, Klooster

enkele visionaire geesten een geleidelijke maar planmatige

2. Geniale Founding Fathers: Vincent Dujardin (UCL)

van de Grauwzusters, Lange Sint Annastraat 7:

eenmaking voorstelden, die er ook kwam: eerst met 6, dan met 9

3. De Basisverdragen anno 2017: Paul Demaret (Ere-rector

“Sanc van minnen.” Psallentes zingt mystieke gezangen uit de

en tenslotte met 28 staten. Tot deze constructie in 2016 plots aan

Europa College, Brugge; ULg)

middeleeuwen.

het wankelen ging door een onschuldig lijkend referendum.

4. EU besluitvorming in de praktijk: Karel De Gucht (Gewezen

Ensemble Psallentes brengt volkstalige en Latijnse liederen en

Namen als Monnet, Schuman en Adenauer roepen bij vele

EU Commissaris; VUB)

gezangen van Hildegard van Bingen tot Suster Bertken. Initiatief:

Europeanen vandaag geen beloftevolle toekomst meer op. De

Sessie 2: 2 mei 2017, 14.00 uur: “Europa met vallen en opstaan”

Faculteit Letteren & Wijsbegeerte/UAntwerpen i.s.m. Letterenhuis,

Verdragen van Rome, Maastricht en Lissabon worden bedreigd

Chair: Frans Boenders (KVAB)

KANTL, Poëziecentrum, Muziektheater Transparant en deSingel.
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Leden van de Academie in de
kijker
Anne Teresa De Keersmaeker werd door het
gespecialiseerde tijdschrift “Tanz” uitgeroepen
tot choreografe van het jaar 2016. Recentelijk

terwijl talloze hopelozen aan Europa’s grenzen bereid zijn om de

1. Verdieping of uitbreiding: Jan Wouters (KU Leuven, KVAB)

Toegang: € 8. Info en reservatie:

grootste gevaren te trotseren om uit hun ellende weg te komen:

2. Duitse eenmaking en de euro: Mark Eyskens (KU Leuven, KVAB)

evenementenlw@uantwerpen.be

nodigde de Opéra van Parijs haar uit voor de

omdat Europa voor hen wel het Beloofde Land is.

3. Bankencrisis: Paul De Grauwe (London School of
Economics, KVAB)

Gent

die speelde in het Palais Garnier van 26 januari

In de Lentecyclus 2017 stelt de Koninklijke Vlaamse Academie van

4. Migratie en Asielcrisis: Kris Pollet (Senior Legal and Policy

Donderdag 27 april 2017, 20.00 uur in KANTL, Koningstraat 18:

België die toekomst van Europa centraal. Een intense samenwer-

Officer, European Council on Refugees and Exiles)

“Hadewijch. Een middeleeuwse schrijfster met modern charisma”.

regie van het ballet bij Mozarts ‘Cosi fan tutte’
tot 19 februari 2017. Alle voorstellingen waren op

king tussen Europese landen in de Europese Gemeenschappen

Sessie 3: 9 Mei 2017, 14.00 uur: Topical Issues

Twee lezingen waarin Hadewijch-specialiste Veerle Fraeters en

en nadien in de hieruit gegroeide Europese Unie heeft,

Chair : Inge Govaere (UGent, KVAB)

schrijver Joris Note op zoek gaan naar wat een dertiende-eeuwse

gedurende decennia, veiligheid en economische vooruitgang

1. The Key Role of the Court of Justice in European Integra-

mystica vandaag kan betekenen. Initiatief: KANTL i.s.m. Poëzie-

gebracht op het Europese continent. Momenteel echter staan de

tion: Koen Lenaerts (President European Court of Justice)

centrum, Muziektheater Transparant, het Letterenhuis, deSingel

Unie en haar missie onder zware druk, o.m. omwille van de Brexit

2. Brexit: Sir Francis Jacobs (Former Advocate General

en

en de wijzigende politiek van de Verenigde Staten, terwijl

European Court of Justice; Professor King’s College, London, KVAB)

reserveren: http://kantl.be/agenda/hadewijch-1.

valabele oplossingen niet voor de hand liggen. Gedurende drie

3. The EU and its Neighbours: Marc Maresceau (UGent, KVAB)

Ruusbroecgenootschap/UAntwerpen.

Toegang:

€

4-6,

namiddagen, op 25 april, 2 mei en 9 mei, worden de grote

Concluding Remarks

Donderdag 4 mei 2017, 20.00 uur in het Poëziecentrum, Vrijdag-

actuele vragen rond de toekomst van de Europese eenmaking

Herman Van Rompuy (Former President of the European Council)

markt 36:

behandeld door prominente sprekers, academici en beleidsmakers en dit vanuit diverse invalshoeken en met aandacht, o.m.
voor geschiedenis, recht, economie en politiek. Eerst wordt

18 mei 2017, 17.30 uur: Egbert Lox spreekt over recyclage anno

nagegaan hoe de Europese samenwerking en integratie verras-

2017.

send snel na de Tweede Wereldoorlog wortel konden schieten en

Poëzieavond: drie vrouwelijke dichters laten zich inspireren door
Hadewijch: Charlotte Van
den

Broeck,

Annemarie

Estor en Fatena Al-Ghorra.

welke de oorspronkelijke visie van haar stichters was. Tegen deze

• 3. Hadewijchproject: “Die minne es al – Klein Hadewijch-festival”

Productie:

achtergrond worden de doelstellingen en de werking van de Unie

Naar aanleiding van de wereldcreatie van de opera “Revelations”

i.s.m.

besproken zoals die volgen uit diverse verdragen, en in het

van Wim Henderickx, lid KVAB, gebaseerd op het werk van

KANTL,

bijzonder uit het Verdrag van Lissabon. Hierbij gaat de aandacht

Hadewijch, brengen een aantal organisaties in Brussel, Antwerpen

Transparant,

ook naar de moeilijk te overschatten rol van het Hof van Justitie bij

en Gent de componist en de 13de-eeuwse mystica onder de

Universiteit Antwerpen.

de Europese integratie.

aandacht.

Toegang: € 4-6.

Brussel

events@poeziecentrum.be

het

Poëziecentrum
Letterenhuis,
Muziektheater
deSingel

en

Info en reservatie:
21 juni 2017, 14.30 uur in het Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1:
uiteenzetting door Wim Henderickx over de genese van “Revelations”. Organisatie: ACF/KVAB. Gratis toegang mits vooraf in te

publiek werd de uitvoering van 16 februari
rechtstreeks vertoond door UGC in zijn bioscopen van Brussel en Antwerpen.
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Benoemingen
Op 10 februari 2017 werd de heer Ronnie
Belmans (lid van de Klasse Technische Wetenschappen) als onafhankelijk deskundige aange-

“Licht op Hadewijch”
• 2. Da Vincilezing:

voorhand uitverkocht, maar voor het Belgische

steld tot voorzitter van de Vlaamse energieregulator VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt). Professor Ronnie Belmans is
hoogleraar aan de KU Leuven en gespecialiseerd in energietechniek. Hij is ook hoofd van het
onderzoeksinstituut Energyville. Belmans is een
topexpert inzake duurzame energie in het
bijzonder in stedelijke context. Tussen 2000 en
2009 was hij ook voorzitter van de Raad van
Bestuur van Elia, de Belgische transmissienetbeheerder. Zijn benoeming kadert in de recente
hervorming

van

de

VREG,

waarbij

deze

rechtstreeks onder de vleugels van het Vlaams
Parlement komt te staan en ook bevoegd wordt
voor het vastleggen van de distributietarieven.

schrijven via: acf@kvab.be | 02/550 23 22
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Een onopvallend evenwicht

Hans Rombaut

Vooraleer verder te vertellen over Rodin, zal ik het even
hebben over de symmetrie rond en in het Warandepark en
rond het Paleis der Academiën. Bij de heraanleg van de
Warande omstreeks 1775 heeft men welbewust gestreefd naar
symmetrie bij de aanleg van de wegen door en naar het park,
bij de inplanting van het vorstelijk verblijf in het zuiden tegenover het Parlement in het noorden, en bij de belendende
huizenblokken ten oosten en ten westen van het park. Hier
kwam het machtscentrum van het land en men meende
blijkbaar dat daar alles in evenwicht moest zijn. Dat is ook een
kenmerk van het Classicisme en de Verlichting. Ook twee
kerkelijke instellingen waren bij deze evenwichtsoefening
betrokken. Voor de abdij van Grimbergen werd een refuge
gebouwd aan de Koningstraat, nu het huis Errera, ambtswoning van de Vlaamse minister-president, symmetrisch tegenover de refuge van de abdij van Park bij Leuven aan de
Hertogsstraat. Deze laatste werd tussen 1823 en 1828 vervangen door het paleis van kroonprins Willem, nu het Paleis der
Academiën, waardoor het evenwicht rond het Warandepark
werd verstoord.
De veruitwendiging van evenwicht in deze omgeving was dus
heel belangrijk. Ik heb het er al eens over gehad toen ik schreef
over de Leeuwenpoort (Academieberichten 56, p. 18). Ik
beschreef toen één poort aan het Paleis der Academiën en
één aan de refuge van de abdij van Grimbergen. Bij toeval
ontdekte ik bij deze laatste een tweede Leeuwenpoort, die nu
de directe toegang vormt tot het Errerahuis. Dus ben ik even
gaan controleren of er aan de andere kant van het park ook
een is, en ja, ook daar bevindt zich een Leeuwenpoort. Die
staat echter niet aan een toegang tot het Paleis der Academiën, maar iets noordelijker, vlak achter het huis "Lambermont". Ze staat pal in de as van de poort aan het Errerahuis.
Het Paleis der Academiën heeft dus wel een stukje van dit
evenwicht verbroken maar de oorspronkelijke stenen omheiningen aan weerszijden van het park
zijn gebleven. Niet alleen de vier
Leeuwenpoorten maar ook de
balustrades aan beide kanten van
het Warandepark zijn compleet
symmetrisch. Ze staan trouwens
waterpas, waardoor de balustrade
aan het Paleis voor Schone Kunsten
wat hoger is, want het Paleizenplein
helt lichtjes af in die richting. Symmetrisch is er aan beide balustrades net
in het midden tussen twee Leeuwenpoorten in een brede pijler waarop
beeldhouwwerk dat een overwinningstrofee voorstelt met een helm,
kuras, wapens en schilden. Langs
beide kanten van die trofee is het
evenwicht bewaard met stenen
vasen, afwisselend een hoge en een
lage, tweemaal acht. Ook dit is
identiek langs beide zijden van de
Warande.

Het Paleis der Academiën is op zich dan weer een toonbeeld
van evenwicht. Het gebouw is ervan tot in de kleinste details
doordrongen. Maar één welbepaald symmetrisch element
werd pas recentelijk toegevoegd. Het is bijna niet te merken,
zeker niet in de zomer als de bomen vol lover staan. De academiën moeten namelijk bij officiële feestelijkheden of nationale
rouw deze kunnen uiten door een vlag te hijsen, hetzij vol of
halfstok. Daartoe beschikken ze over een vlaggenmast bij de
hoofdingang. Bij het overlijden van koningin Fabiola op 5
december 2014 werd daaraan de Belgische driekleur halfstok
gehesen. Dat gaat heel reglementair: eerst wordt de vlag hoog
gehesen, waarna ze tot halfstok naar beneden wordt gehaald.
Bij toeval heb ik dat gezien. Toen merkte ik aan de andere
toegangspoort een tweede vlaggenmast. Dat verwonderde
me. Die wordt ook nooit gebruikt. Staat die misschien ook
symmetrisch? Dat bleek ten opzichte van het Paleis der Academiën inderdaad het geval. Zou die symmetrie der vlaggenmasten nog verder gaan? Kijkend richting de kleine ring zag ik niets.
Dat kon ook niet, want het paleis staat in de weg. Even tot daar
gegaan: inderdaad, alweer een vlaggenmast. Precies dezelfde
en even hoog. Zou er dan nog een vierde zijn? Jazeker, bij het
Troongebouw, onopvallend tussen de bomen, staat een vierde
vlaggenmast. Drie van de vier blijven altijd ongebruikt. Ze
dateren niet uit de tijd dat het Warandepark werd aangelegd
en ook niet uit de tijd toen het Paleis werd gebouwd. Het zijn
moderne masten. Vier vlaggenmasten staan symmetrisch
opgesteld rond het Paleis der Academiën en welhaast
niemand die het ziet. U vraagt zich wellicht af waarom. Dat heb
ik even nagevraagd: officieel is de reden is dat het Paleis der
Academiën met twee façades uitgeeft op een openbare weg,
zodat dus langs beide zijden moet kunnen worden gevlagd.
Voor openbare gebouwen geldt de regel dat wanneer de
Belgische vlag wordt gehesen ook de vlag van de Europese
Unie er moet hangen. Alleen geldt deze laatste verplichting niet
bij het overlijden van een lid van ons nationale vorstenhuis.

Roger BLANPAIN
(Geraardsbergen, 5 november 1932 - Leuven,
11 oktober 2016)
Roger Blanpain was doctor in de rechten van
de KU Leuven, Master of Arts van de Columbia
University te New York en geaggregeerde
voor het hoger onderwijs met een proefschrift
over de collectieve arbeidsovereenkomst. Hij
was gewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteit te Leuven van 1967 tot 1998. Zeer jong
werd hij een vermaard internationaal expert
arbeidsrecht. Hij werd gasthoogleraar aan
talrijke universiteiten in binnen- en buitenland.
Van 1984 tot 1988 was hij decaan van de
rechtsfaculteit. In 1997 werd hij doctor honoris
causa aan de Universiteit van Szeged in
Hongarije. Na zijn emeritaat in 1998 bleef hij
actief o.m. als hoogleraar aan de universiteit
te Tilburg en aan de Vlerick Management
School.
Als internationale autoriteit in arbeidsrecht
vervulde Roger Blanpain talrijke taken voor de
Europese Economische Gemeenschap, de
Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO met de 'Badger'-case)
en het Internationale Arbeidsbureau (IAO).
Tegelijkertijd wierp hij zich op als de verdediger van de rechten van voetbalspelers en
werd hij voorzitter van de International Federation of Professional Soccer Players en van de

Belgische vereniging voor sportrecht. Hij zette
zich ook in voor een rookverbod in publieke
gelegenheden, ijverde voor de toepassing
van de taalwetgeving in het bedrijfsleven en
leverde een belangrijke bijdrage in de fusie
van de bediende- en arbeidersstatuten. Hij
werd voorzitter van de belangrijkste internationale organisaties van arbeidsrechten, zoals
de International Society of Labor Law en van
het wereldcongres ‘Law in Motion’. Gedurende een korte periode was hij lid van de
Belgische Senaat en was hij voorzitter van de
Kruispuntbank voor sociale zekerheid en van
Reprobel. Sinds 1993 was hij voorzitter van de
alumnivereniging V.R.G.
Als auteur publiceerde hij tientallen boeken
en honderden artikelen die vaak in tientallen
talen werden vertaald zoals zijn ‘Codex
arbeidsrecht’. Hij was general editor van de
‘International Encyclopaedia for Labor Law
and Industrial Relations’ en van de ‘International Encyclopaedia of Laws’. Uit de hele
levensloop van professor Blanpain blijkt dat hij
met ongemeen talent en grote maatschappelijke bewogenheid steeds een strijder is
geweest tegen onrecht en discriminatie. Maar
hij slaagde erin te strijden zonder te slaan.
In 1992 werd Roger Blanpain lid van de Klasse
Menswetenschappen van de Koninklijke
Vlaamse Academie van België. Hij was
bestuurder in 2006 en werd erelid in 2007.
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Terugblik: Hugo Heyrman. Transparency of Time.
Tentoonstelling (met boek) in Galerie De Zwarte Panter van zaterdag 14 januari 2017 tot en
met zondag 12 maart 2017, waarin Dr. Hugo Heyrman de mogelijkheden van schilderkunst
verkent en het avontuur van vroegere periodes.

Een verbeelde realiteit

Een tijdloos nu

Het werk van Dr. Hugo Heyrman is een continu
avontuur in de dynamiek van schilderkunst en de
resonantie van het beeld. Hij stelt de oorsprong van de
perceptie in vraag en de manier waarop beelden onze
realiteit vormgeven: een transformatieve balans van
figuratie en abstractie – met licht als tijd, kleur als ruimte
en transparantie als vorm. Dr. Hugo schildert vormen
van tijd, beelden met een ingebouwde aandacht voor
de factor tijd, de vierde dimensie in kunst. Een transparante dimensie van tijd oproepend, toont hij op
schilderkunstige wijze nieuwe denkpatronen van
tijdsbeleving – plooien in de tijd, ritmes van duur en de
mobiliteit van verandering. Vanuit dit perspectief wordt
het ‘reële’ ambigu. Een (tijds)kloof wordt gesuggereerd
tussen representatie en presentatie en we belanden in
een wereld van verschijningen met een enigmatische
atmosfeer. De schoonheid van iets niet begrijpen.

Zoals dromen, herinneringen en stemmingen tonen de
schilderijen het beeld als gebeurtenis. Het structureren
van tijd, het stadsleven en lichaamstaal, een spectrum
van de menselijke figuur / conditie in ruimte en tijd:
bewegen, zitten, staan, wandelen… iedere persoon in
beweging draagt in zich een private tijd. Rakend aan
de rol van tijd als oudste raadsel van het leven bieden
de werken een ruimte voor transparantie, als een
bevrijdende waarde, een picturale wereld waar het
verleden, heden en toekomst samenkomen in een
tijdloos nu. Aanraking is de moeder van alle zintuigen.
Met een intense tactiliteit maakt Heyrman ons meer
bewust van de magie van een verbeelde realiteit – van
déjà vu tot jamais vu, getransformeerd in een schilderij,
waar het ‘moment’ niet vast ligt, maar ‘actief’ blijft, in
een ruimte/tijd continuüm waarin ook de toeschouwer
betrokken is. Transparantie van de Tijd onthult een
drievoudige temporaliteit: een stroom van leven, een
tijdloos nu en een eindeloze duur. Met zijn werk toont hij
de toeschouwer dat wat we zien altijd meer is dan wat
we zien.
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