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Frits van Oostrom
Gouden Penning 2017
De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten kent de Gouden Penning
2017 toe aan professor Frits van Oostrom voor zijn grote
verdiensten als vernieuwend en interdisciplinair onderzoeker van de Oud- en Middelnederlandse literatuur
én als auteur van historische werken met hoge literaire
kwaliteiten. Bovendien heeft hij door de multimediale
verspreiding van zijn onderzoeksresultaten en door
talrijke publiekslezingen in Vlaanderen en Nederland
een breed publiek weten te bereiken en te boeien.
Voor het eerst heeft de KVAB een Nederlander
gekozen voor de Gouden Penning, omdat Frits van
Oostrom als literatuurwetenschapper de oude
Vlaamse letterkunde met zoveel deskundigheid en
bewogenheid heeft beschreven. Hij hanteert hierbij
een meesterlijke pen, die de vroege geschiedenis van
de Nederlandstalige letterkunde alle recht laat wedervaren.
Als zoon van een neerlandicus en historisch taalkundige kreeg Frits van Oostrom van kindsbeen af de
interesse in de Middelnederlandse literatuur mee.
Daarenboven wordt hij gedreven door een oprechte
intrinsieke verwondering, die een noodzakelijke basis
vormt voor dergelijk diepgaand wetenschappelijk en
creatief werk. In heel zijn professionele carrière brengt
hij met een enorme werkkracht en productiviteit dag in
dag uit de Oud- en Middelnederlandse taal en
literatuur tot leven. Meer algemeen stelt hij dat “het
enige verleden dat een zin heeft, het levend verleden
is”. Meestal wordt over de betrokken periode gedacht
in termen van de donkere middeleeuwen met
oorlogen, armoede, ziekte, pest, en veel ellende. Maar
vanuit boeiend, diepgaand en interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek brengt hij deze periode tot
leven in zijn wetenschappelijk werk. Hij argumenteert
op overtuigende wijze dat ‘in tijden van grote crisis er
ruimte komt voor creativiteit’. Hij kadert deze stelling in
de socio-economische inzichten in het leven van arm
en rijk en legt de band met het concept van creatieve
destructie, zoals beschreven door Schumpeter.
Hierdoor gebruikt hij ook nadrukkelijk zijn analyse van
de Middeleeuwen als een spiegel voor de huidige
maatschappij. In de vroege Middeleeuwen stond ook
in onze regio de volkstaal in lager aanzien en werd het
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Latijn gebruikt voor intellectueel, bestuurlijk en religieus
werk. Met de opkomst van de steden in Noord-Italië en
Vlaanderen begint men gaandeweg echter ook de
volkstaal te gebruiken en beschikbaar te stellen voor
geneeskunde,
wetenschappen,
astronomie
en
godsdienst. Dit is een gouden periode voor Vlaanderen. We appreciëren bijzonder dat Frits van Oostrom
heel warm en respectvol spreekt en schrijft over de rol
van Vlaanderen en de Vlaamse steden zoals Brugge,
Gent, Mechelen, Leuven en Antwerpen. Cultuur en
economie waren ook toen met elkaar vervlochten.
Van Oostrom heeft zijn onderzoek uitgebouwd vanuit
diverse bronnen: een diepgaand inzicht in de taal, de
analyse van de uitgebreide collectie literaire teksten
en van historische en theologische geschriften, maar
ook de studie van archieven, zoals de goed bewaarde
en leerrijke jaarrekeningen van Vlaamse steden als
Mechelen, Brugge, Gent, Antwerpen en daarnaast
heeft hij ook lering gehaald bij verschillende Vlaamse
schilders. Uitgaande van deze diverse bronnen heeft hij
heel treffend de tijdsgeest van deze periode in Vlaanderen weergegeven. Zijn werk kenmerkt zich door een
goed evenwicht tussen wetenschappelijke precisie en
aantrekkelijke schrijfstijl, die – zoals al gezegd - ook een
breed publiek raakt. Hij is een gedreven en zeer
productief auteur van boeiende en rijkelijk geïllustreerde boeken en redacteur van webpagina’s met
audio en video. Met de website of app “Vogala” laat
hij het gesproken Middelnederlands klinken en kan je
de oude tekst en de modern Nederlandse vertaling
regel per regel lezen. Een aanrader. We hebben
immers allemaal in onze schooltijd kennis gemaakt met
een aantal teksten zoals “Hebban olla vogala nestas
hagunnan hinase hic enda thu”, Egidius, waer bestu
bleven?, Karel ende Elegast, Beatrijs, Elckerlyc, Van
den vos Reynaerde en de mystieke gedichten van
Hadewijch.
Sta me toe om u nog even attent te maken op zijn
meest recent literair-historisch werk ‘Nobel streven’, dat
sinds 5 oktober in de boekhandels ligt en leest als een
roman. Dit is het onwaarschijnlijke en tragische, maar
waar gebeurd spannend verhaal van ridder Jan van
Brederode. In het jaar 1372 kwam Jan van Brederode
ter wereld onder de meest gezegende omstandighe-

den. Een kleine veertig jaar later sneuvelde hij roemloos, als ridderlijke huurling, in de fameuze slag bij
Azincourt. Het boek heeft een dubbelzinnige titel want
‘de nobel’ is ook de naam van een munteenheid in
Nederland van de 14de tot de 17de eeuw. In ‘Nobel
streven’ reconstrueert de auteur, als een historische
detective, de loop van dit bizarre leven tot in verbluffende details. De begeleidende webpagina bevat
teksten met onder andere de stamboom, klank,
beelden, en interviews. Het is een voorbeeld van narratieve geschiedschrijving van hoog niveau.
Frits van Oostrom was van 1982 tot 2001 hoogleraar
aan de Universiteit Leiden op de leerstoel Nederlandse
letterkunde tot de Romantiek. In 1999 bekleedde hij de
prestigieuze ERASMUS Chair in Harvard. In 2002 werd hij
door de Universiteit Utrecht tot Universiteitshoogleraar
benoemd. Dit is de hoogste academische titel die men
in Nederland kan bereiken en tegelijkertijd een vrijkaart
voor de verdere uitbouw van onderzoek. Voor zijn
wetenschappelijk werk ontving hij diverse prijzen en
eerbewijzen in Vlaanderen en Nederland. Zo werd hij in
1995 gelauwerd met de Spinozaprijs en in 2000 met de
Keizer Karelprijs. Hij ontving ook drie eredoctoraten, nl.
van de Katholieke Universiteit Brussel, de Universiteit
Antwerpen, en de Open Universiteit. Hij is tevens buitenlands lid van de KANTL. Zijn boek ‘Maerlants wereld’
werd in 1996 bekroond met de AKO literatuurprijs.

Naast zijn werk als wetenschapper heeft Van Oostrom
altijd veel belangstelling gehad voor de rol en de taak
van de universiteit als onderwijs- en onderzoeksinstelling, en hoe deze interfereert met ontwikkelingen in de
samenleving. In dit verband heeft hij diverse belangrijke beleidsfuncties bekleed. Hij was voorzitter van
verschillende verkenningscommissies en is tot op heden
voorzitter van het Landelijk Regieorgaan Geesteswetenschappen, dat een extra geldstroom voor de
geesteswetenschappen beheert. Voor ons dient ook in
het bijzonder te worden vermeld dat hij het ambt
vervulde van President van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen van 2005 tot 2008. Ten
slotte, en niet in het minst belangrijk voor de toekenning
van de Gouden Penning, was Frits van Oostrom voorzitter van de Commissie Ontwikkeling Nederlandse
canon, die tussen 2005 en 2007 een prominente plaats
innam in het Nederlands maatschappelijk debat over
cultuur en identiteit.
Met de toekenning van de Gouden Penning wil onze
Academie het belang van het onderzoeks- en auteurswerk van Frits van Oostrom benadrukken voor de
uitstraling van Oud- en Middelnederlandse literatuur,
hier en in het buitenland en daarbij ook de rol die hij
vervult als ambassadeur voor de Vlaamse cultuur.

Frits van Oostrom die de Gouden Penning overhandigd krijgt door de voorzitter, Joos Vandewalle
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Grenzen relativeren

Toespraak Frits van Oostrom, Gouden Penning 2017
Nog maar drie generaties terug achtte de Vlaamse
filoloog Desiderius Stracke het onbestaanbaar dat ooit
een Hollander de Vlaamse letterkunde van de Middeleeuwen recht zou kunnen doen. En zie nu eens hoe ik
hier sta, met deze Gouden Penning. Het zal iets zeggen
over mij misschien, maar minstens zoveel over U, hooggeachte Koninklijke Vlaamse Academie, en ik dank U
voor Uw generositeit, waarmee ik ongehoord verguld
ben.

Een verheugend feit: dat de
koninkrijken Nederland en België
samen een keizerrijk uitmaken – het
keizerrijk der Nederlandse taal.

Een tweede grens die ik in mijn werk soms tracht te
doen vervagen is die tussen toen en nu. Laten we ons
daarbij geen bovenmatige illusies maken over de
aanraakbaarheid der Middeleeuwen. Zoals JeanChristophe Rufin heeft opgemerkt, hebben vandaag
de dag zelfs invoelende pelgrims naar Santiago de
Compostela meer gemeen met hedendaagse joggers
in Central Park dan met hun middeleeuwse, letterlijke,
voorlopers. Ook fenomenen als de alomtegenwoordigheid van geweld, en het doorleefde geloof in duivel en
hel, zijn wezenstrekken van de Middeleeuwen die ons
vreemd geworden zijn; en zelf geloof ik dat ik mij, in
weerwil van decennialange dagelijkse omgang met
die taal, in het Middelnederlands ternauwernood
verstaanbaar zou weten te maken. Allemaal tot uw
dienst dus – maar op diepliggender niveau meen ik
toch veel te zien dat ons met middeleeuwers kan
verbinden. Het komt per saldo neer op een paradox
die ik uit eigen werk citeer: “wat een vreemde wereld –
en wat lijken ze op ons”.

In de eerste plaats is dat de grens tussen Nederland en
België, meer speciaal Vlaanderen – voor mij slechts in
formele maar niet in mentale zin een buitenland, waar
ik nu al meer dan veertig jaar van hou. Scherp staat mij
nog bij hoe ik in januari 1976, als Utrechtse student voor
het eerst in de stad Brussel, overweldigd raakte door de
plotselinge aanblik van de Grote Markt alhier bij avond.
Wij waren op dat grandioze plein beland vanuit een
steegje, op een stadswandeling na gedane arbeid
onder leiding van de Brusselse hoogleraar Ria JansenSieben – inmiddels een dierbare vriendin. Met een
werkgroep van docenten en studenten medioneerlandistiek waren wij uit Utrecht naar Brussel gekomen om in
de Koninklijke Bibliotheek alhier het handschrift-Van
Hulthem in het echt te kunnen zien, het vlaggenschip
der Middelnederlandse letterkunde. Dat handschrift
bleek in 1976 even fascinerend als in raadselen gehuld,
zoals wij aansluitend duidelijk maakten in de eerste
wetenschappelijke publicatie waaraan ik mee mocht
werken.
Dat ik ruim veertig jaar nadien, in mijn jongste boek, de
harde kern van dat raadsel min of meer bij toeval heb
kunnen ophelderen, beschouw ik als een kroon op mijn
gang door het vak. En dat het handschrift-Van Hulthem

In Nobel streven (2017) blijken middeleeuwse ridders
bepaald rationeler, en ook materialistischer dan
verwacht. Wereld in woorden (2013) voert burgers ten
tonele die in Gent een schoolstrijd uitvechten, plus een
schrijver – Jan van Mandeville – die als vanzelfsprekendheid aanvaardt dat er vele gheloven in die werelt
sijn en dat God …ander dienaren heeft dan in die
kerstene wet. Ende al ist, dat dese liede niet en hebben
die articulen vanden ghelove mit allen so wi doen,
nochtan om haer natuerlik ghelove ende om hare
goede meninghe, so waen ic wel seker sijn datse God
mint ende dat Hi haer werke ende haren dienst in
dancke ontfaet. Mijn boek Stemmen op schrift (2006)
liet zien hoe onze grote vrouwelijke dertiende-eeuwse
mystici, met Hadewijch als boegbeeld, strijd voerden
om zich aan mannelijke bevoogding te ontworstelen –
en hoe de liefde als veredelende kracht ook toen al
hoofdthema van literatuur was. Bij wijze van echo kon ik
de twintigste-eeuwse dichter eden ahbez citeren: The
greatest thing / you’ll ever learn / is just to love / and be
loved in return. Daartegenover stond dan weer de
titelheld van Maerlants wereld (1996) uitgesproken
sceptisch tegenover liefdes schijnbewegingen; maar
deze zelfde Jacob van Maerlant propageerde wel een
ideaal van macht op basis van persoonlijk gezag waar

De Gouden Penning is, zoals dat heet, een oeuvreprijs.
Als ik zou moeten proberen mijn oeuvre op 1 noemer te
herleiden, dan zou ik geneigd zijn het te zoeken in het
relativeren, en mag het zijn soms zelfs transcenderen,
van schijnbare grenzen en tegenstellingen. In dit
dankwoord wil ik drie van dergelijke grensoverschrijdingen adresseren.

“
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daarbij niet alleen bij Brussel bleek te horen, maar ook
een beetje bij Den Haag, staat voor mij symbool voor
een verheugend feit: dat de koninkrijken Nederland en
België samen een keizerrijk uitmaken - het keizerrijk der
Nederlandse taal.

”

hedendaagse kiezers nog altijd naar hunkeren. Al met
al lijkt er een diepe lotsverbondenheid te heersen
tussen mensen, die het ons mogelijk maakt, bij alle
verschillen, over afstand van eeuwen in gesprek te
gaan.

“

Juist die wisselstroom van anders en eender geeft een
historische vertelling haar voltage voor een breed
publiek. Daar bevindt zich dan de derde grens
waaraan ik graag mag wrikken: die tussen vakgenoot
en zogenoemde leek. Al mijn boeken zijn om zo te
zeggen eieren met een dubbele dooier, en richten zich
gelijkelijk tot professionals en amateurs. Daarbij is
natuurlijk een groot voordeel dat een wetenschap
zoals de mijne relatief laagdrempelig is, en mits vervat
in klare taal toegankelijk zonder een overdaad aan
voorkennis. Hier schuilt mijns inziens een grote waarde
voor de menswetenschappen: dat zij zo gemakkelijk
onder de mensen kunnen komen. Daarmee vertegenwoordigen zij een grote waarde voor de samenleving,
en ik aarzel niet te zeggen: een groot maatschappelijk
nut. Voor wie zich daartoe moeite geeft, kan het zelfs
mogelijk zijn om met hetzelfde boek zowel de wetenschap te dienen als een buitenpubliek te boeien.

Al met al lijkt er een diepe
lotsverbondenheid te heersen
tussen mensen, die het ons mogelijk
maakt… over afstand
van eeuwen in gesprek te gaan.

”

Maar ook al kan dat niet op gelijkaardige wijze in de
meeste andere wetenschappen, het ontslaat geen
enkele discipline van de plicht om op gezette tijden
naar een breed publiek te streven. Aangezien de
Gouden Penning juist voor dat streven is toegekend,
ben ik zo vrij over dit thema nog iets nader uit te
weiden. Let wel: niet elke wetenschapper hoeft
hieraan mee te doen; de wetenschap heeft ook veel
baat bij superspecialisatie in ivoren torens. Maar wel is
het gewenst dat vanuit elk specialisme af en toe tolken
op de zeepkist klimmen, en ik zie daarvoor een drietal
majeure redenen.

In de eerste plaats is wetenschap sedert de Tweede
Wereldoorlog ongekend vooruit gegaan, maar ook
ongehoord kostbaar geworden. Zelfs in de van oudsher
spotgoedkope humaniora heeft men vandaag de dag
omvangrijke ict-budgetten nodig – om over de prijsstelling van mri-scanners en deeltjesversnellers maar te
zwijgen. De reguliere financiering van onze universiteiten heeft daarmee allesbehalve gelijke tred gehouden, zodat de wetenschap nu steeds de boer op moet

Hadewijch handschrift: “Ay al es nu die winter cout/cort die
daghe/die nachte langhe” (UGent, UB, 941, 49 r.)

voor extra projectsteun. Alleen al om die reden is het
van levensbelang dat elke discipline ambassadeurs
inzet: wetenschap heeft vrienden nodig.
Een tweede reden voor publieke missie acht ik niet
minder belangrijk: het werven van een nieuwe generatie onderzoekers. De wetenschapsgeschiedenis laat
zich beschrijven als een keten van leermeesters en
leerlingen; die dynamiek tussen de generaties is de
energiebron van de universiteit. Nu is in elke generatie
weer de vraag waar het talent naar toegaat; en met
een krimpende bevolking en een zinderende economie heeft het talent vandaag de dag veel keus. Het
baart mij wel eens zorgen hoezeer voor jonge mensen
werken synoniem lijkt aan een loopbaan in het bedrijfsleven; en onze politici geven hier helaas voeding aan
door zich maar zelden uit te laten over de publieke
sector als aantrekkelijke werkomgeving. Ook voor hen,
die toch vooral die sector onder hun hoede hebben,
lijkt werkgelegenheid te vaak samen te vallen met het
bedrijfsleven. In de strijd om talent moet ook de wetenschap mee concurreren; ook om die reden is het van
vitaal belang dat zij aan jonge mensen toont hoe
waardevol en dankbaar dit bedrijf is. Terzijde: al jaren
hoop ik dat universiteiten, of desnoods het bevoegd
gezag daarboven, per decreet verordonneren dat de
beste wetenschappers standaard ook college moeten
geven aan de eerstejaars studenten. Het zou naar mijn
inschatting een flink deel van de studie-uitval helpen
voorkomen die wij thans, in elk geval in Nederland,
onder studenten zien; en menige getalenteerde
helpen winnen voor de wetenschap nog voordat hij of
zij door stages elders wordt weggeplukt.
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Grenzen relativeren

Toespraak Frits van Oostrom, Gouden Penning 2017
Maar de belangrijkste reden voor een brede publieke
communicatie over wetenschap ligt volgens mij niet
aan de zijde van de aanbieders, maar bij de ontvangers. Die zogenaamde leken zijn vandaag de dag
immers allesbehalve onwetend, en hebben vaak
oprechte, op zijn minst latente, hang naar kennis. Een
paar jaar geleden maakte een bevriende medicus mij
attent op een geleerd artikel met de titel “Curiosity and
pleasure”. Het kwam voort uit onderzoek aan de
School of engineering and applied sciences van
Harvard en het departement Psychiatrie en neurowetenschappen van Laval University in Quebec. Men had
Amerikaanse proefpersonen allerhande vragen
voorgelegd van een schijnbaar nutteloos type, zoals:
weet u wat het woord hugenoot betekent, weet u wie
het eerste zei “hoe minder men denkt, hoe meer men
praat”, weet u wat anamorfosis is? Wie het niet wist,
kreeg het vervolgens diets gemaakt. Gedurende het
proces werden de proefpersonen neurologisch gemonitord op hun breinbeleving van geluk, of laten we
voorzichtig zijn: genot. Er kwamen significante correlaties uit te voorschijn tussen de genotsspiegel en het
krijgen van een antwoord op de nutteloze vragen. Ook
al zou men met die kennis vrijwel zeker nooit iets doen,
het gaf klaarblijkelijk oprecht plezier het aan de weet te
komen.

“

De derde grens
waaraan ik graag mag wrikken:
die tussen vakgenoot en
zogenoemde leek.

”

Zoals wel vaker bij de neurowetenschappen, kleven
aan de methodologie van genoemd onderzoek nog
wel wat haken en ogen, maar de hoofdbevinding lijkt
toch wel plausibel. Al in de jaren 50 van de vorige eeuw
hadden biologen en psychologen trouwens al vastgesteld dat wij mensen een innerlijke drang naar kennis
hebben – uiteraard naar kennis die van pas komt om
beter te overleven, maar ook naar kennis die geen
materieel of fysiologisch voordeel biedt. Dergelijke
intrinsieke, primaire nieuwsgierigheid wordt gemeenlijk
als emotie gelabeld, maar geeft anders dan de
meeste emoties (liefde, woede) geen prikkel tot
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gedrag en blijft louter in zichzelf besloten. Overigens
had Kant al in 1790 kennisverwerving als doel op zich
benoemd, en daarin vergeleken met de esthetische
ervaring. Kennis kan ons in de oren klinken als muziek.
Vanuit een huiselijke context doet mij dit denken aan
natuurfilms op tv. Ik ben bepaald geen kenner van de
natuur, en misschien niet eens een uitgesproken
liefhebber – maar toch raak ik bij een natuurfilm
steevast gegrepen. Die wonderbare wereld van pinguins, mieren, bijen, trekvogels – haar te leren kennen
fascineert, ook al weet je dat je verder nooit iets met al
die inzichten zult doen. De betovering die ervan
uitgaat heeft daarbij alles te maken met de weergaloze wijze waarop tegenwoordig de natuur in beeld
kan worden gebracht: van zeer dichtbij gefilmd, met
veel geduld en toewijding, en gemonteerd als een
meeslepend verhaal dat niet te haastig is. Ik ben zo vrij
een parallel te zien met wat ik zelf beoog. Mijn boeken
beschouw ik als een soort historische natuurfilms.
Waarde collega’s - kennis is macht, dat wisten we al,
maar nu blijkt het dus ook nog lust te zijn – en wetenschap is dan bij uitstek wellust. Laat de buitenwereld
het maar niet horen, of misschien juist wel. Het lijkt mij
namelijk van groot belang dat het buitenpubliek niet
alleen panklare resultaten van ons onderzoek krijgt
voorgeschoteld, maar ook inzicht in het proces: hoe
wetenschap werkt - en ook wel eens niet werkt. Vanuit
die overtuiging pleeg ik in mijn boeken de lezer ruim
deelgenoot te maken van mijn eigen dilemma’s,
aarzelingen en afwegingen – en onderhoud ik op
flankerende websites bij het boek een rubriek “Aanvullingen en correcties”. Genoemde rubriek omvat bij
Nobel streven, nauwelijks twee maanden na verschijning van het grote boek, reeds tientallen items. Voor
sommige vergissingen daarin geneer ik mij een beetje,
maar andere behoren tot de categorie voortschrijdend inzicht, en horen er nu eenmaal bij, zodat we
daar maar beter ruiterlijk voor uit kunnen komen. De
collega’s zullen het bij zichzelf herkennen; want wat is
wetenschap tenslotte anders dan: voortschrijdend
inzicht?

“

Wat is wetenschap
tenslotte anders dan:
voortschrijdend inzicht?

”

Daarmee kom ik aan mijn slotakkoord, en misschien
zelfs een vierde grens die ik zou willen relativeren. Het
betreft die tussen alfa, bèta, gamma, medische en
technische wetenschappen. Bij alle onderlinge
verschillen, is er ook hier volgens mijn vaste overtuiging
veel meer dat ze bindt dan dat ze scheidt. Mijn jaren als
President van de KNAW hebben mij in deze opvatting
gesterkt, en bovendien bewust gewaakt van de speciale rol van Academies binnen het wetenschapsbestel.
Door hun unieke combinatie van individuele excellentie en institutioneel gezag belichamen academies veel
van het beste dat de wetenschap te bieden heeft, en
zijn zij aangewezen gremia om als de stem en het
geweten van die wetenschap te dienen.

Van oudsher vormt het toekennen van prijzen daarbij
een van de voornaamste instrumenten, en het belang
daarvan is tegenwoordig misschien wel groter dan
ooit. Vandaag de dag is wetenschap immers een
wereldwijd, gigantisch bedrijf, waarin de kwaliteitsverschillen voor niet-ingewijden lang niet zo evident zijn als
in bijvoorbeeld sport. Vooral voor bestuurders in de
kennissector vormt dit een probleem: want hoe kunnen
zij inschatten wie in hun wereld de prominenten van de
toekomst zijn? Daartoe vormen de prijzen, vooral van
gezaghebbende instellingen, een baken van onschatbare waarde; en ik weet van nabij dat zij meer gewicht
in de schaal leggen dan zelfs gouden penningen
wegen. De eerste prijs die ik als onderzoeker mocht
ontvangen, in 1982, is beslissend geweest voor mijn
academische toekomst: zonder die prijs voor mijn
proefschrift van 35 jaar geleden had ik hier niet
gestaan. Daarom is het mij tot slot een voorrecht om mij
op te mogen werpen als de tolk van alle laureaten van
vandaag, en u namens ons allemaal te danken voor
de goudgerande eerbewijzen vanuit dit paleis.
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Nieuwe leden KVAB 2018
Klasse Natuurwetenschappen
Stefaan Vaes
Wiskundige Stefaan Vaes is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Voor zijn
doctoraat in 2001 werd hij door de Academische Stichting Leuven bekroond met
de Robert Stockprijs. Hij doet onderzoek naar operatorenalgebra’s. Dit zijn
abstracte wiskundige structuren die voorkomen in zowel analyse, meetkunde als
groepentheorie en die de basis vormen voor de kwantuminformatietheorie. Vaes
werd in 2015 bekroond met de Francquiprijs. Recent werd hij voorzitter van de
Vlaamse Wiskunde Olympiade.
Sabine Van Huffel
Sabine Van Huffel is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en gastprofessor aan
de Technische Universiteit van Eindhoven. Zij is burgerlijk ingenieur gespecialiseerd
in computerwetenschappen, biomedische ingenieurstechnieken en elektrotechniek. Haar onderzoek is zowel fundamenteel theoretisch als toepassingsgericht in
het domein van de (Multi-)lineaire algebra, (niet-)lineaire signaalanalyse, classificatie en systeemidentificatie met speciale aandacht voor de ontwikkeling van
numeriek betrouwbare en robuuste algoritmen voor medische diagnostiek.
Klasse Menswetenschappen
Kristoffel Demoen
Kristoffel Demoen is hoogleraar aan de UGent. Zijn domein is de laat-antieke en
middeleeuws-Griekse literatuur en cultuur. Hij onderzoekt hoe de klassieke literaire
traditie doorwerkt vanaf de oudheid door de middeleeuwen tot vandaag en
steeds wordt geherinterpreteerd. Hij was fellow van het centrum voor Byzantinistiek van Harvard, gastprofessor aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales in Parijs en voorzitter van het Belgisch Genootschap voor Byzantijnse
Studies. Hij leidt het Griekenlandcentrum en een groot onderzoeksproject over
onuitgegeven Byzantijnse poëzie aan de UGent.
Willy van Eeckhoutte
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar aan de UGent en advocaat bij
het Hof van Cassatie. Hij combineert de advocatuur met de universiteit, een
wisselwerking die hij beschouwt als een bijzondere toegevoegde waarde voor zijn
studenten en cliënten. Van Eeckhoutte is actief binnen het sociaal recht in de
ruimste zin. Voor het Hof van Cassatie behandelt hij alle domeinen van het recht.
Door in meerdere rechtsdomeinen actief te zijn kan hij aandacht besteden aan
de raakvlakken en de wisselwerking tussen rechtsgebieden. Hij verkiest deze
holistische benadering boven hyperspecialisatie.
Klasse Kunsten
Rudi Tas
Rudi Tas is leraar orgel, doceert theoretische muziekvakken en is componist. Als
componist kreeg hij opdrachten van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de VRT en van tal van muziekwedstrijden. Zijn werk is doordrongen van
invloeden uit het verleden, de traditionele en de hedendaagse muziektaal.
Seriële en tonale elementen worden heterogeen behandeld. Zijn streven tot het
creëren van perfect evenwichtige muziek, zowel rationeel als emotioneel, wordt
verklankt in een solide structuur en een soepele, expressieve maar gecontroleerde lyriek.
Hilde van Gelder
Hilde Van Gelder is hoogleraar aan de KU Leuven, voorzitter van de Onderzoeksgroep Kunstwetenschappen (2017-2021) en directeur van het Lieven Gevaert
Research Centre for Photography, Art and Visual Culture. Ze was Fulbright visiting
scholar aan het Dept. of Art and Art Professions in de School of Education van
New York University. In 2006 was ze promotor van het eerste doctoraat in de
Kunsten in België. In 2009 was ze fellow aan het Stone Summer Theory Institute
(School of the Art Institute), Chicago, en VLAC Fellow (KVAB). Nu leidt ze een
pioniersproject in België op het vlak van curatoriëel onderzoek. Van Gelder
studeerde eerst Rechten en later Kunstwetenschappen. Zij onderzoekt o.m. hoe
fotografische en bewegende beelden binnen de hedendaagse beeldende
kunst aan de basis kunnen liggen van maatschappelijke verandering. Ze is
regelmatig gastcurator, zoals voor Jeu de Paume, Parijs, en de Fundació Antoni
Tàpies, Barcelona.
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Nieuwe buitenlandse leden
Klasse Menswetenschappen
Peter Arnade
Peter Arnade is hoogleraar geschiedenis aan het College of Arts and Humanities
van de Universiteit van Hawaï in Manoa. Hij combineert op originele manier de
historische antropologie met de traditionele mediëvistiek. Hij verricht o.m. onderzoek over de Vlaamse en Nederlandse steden en de politieke cultuur van de
Opstand der Nederlanden in de 16de eeuw. Hij doctoreerde met een studie over
het middeleeuwse Gent (1989-1992). Daarbij ontplooide hij een continue samenwerking met eerst de Gentse historici-mediëvisten en modernisten, en later met
collega’s van alle Vlaamse en Brusselse universiteiten.

Jeroen Dewulf
Jeroen Dewulf is Queen Beatrix Professor aan de University of California, Berkeley.
Hij combineert er het directeurschap van het grootste Dutch Studies programma
in de VS met onderwijs in German Studies. Sinds 2014 is hij directeur van het
Institute of European Studies. Dewulf studeerde Germaanse Filologie aan de
UGent. Van 1995 tot 2006 was hij docent Nederlands en Duits aan de Universiteit
van Porto. In die periode was hij ook gastdocent aan de Universiteit van São
Paulo, Brazilië. Hij schreef toen de eerste Nederlandse grammatica voor
Portugeestaligen. Hij publiceert over taal- en letterkunde, geschiedenis, cultuur
en identiteits- en migratievraagstukken.

Hubert Hermans
Hubert J.M. Hermans is emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is actief binnen het domein van de narratieve psychologie en psychotherapie. Hij is de grondlegger van de “Dialogical Self Theory” en de “Self Confrontation Method”. Hij is verbonden aan het International Institute for the Dialogical
Self, de denktank voor de door hem ontwikkelde theorie. In 1975 was hij gastprofessor aan de KU Leuven. Hij werd in 2002 benoemd tot ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.

Marta Requejo Isidro
Marta Requejo Isidro is Senior Research Fellow aan het Max Planck Instituut in
Luxemburg. Tot 2013 was zij professor internationaal privaatrecht aan de Universiteit van Santiago de Compostella. Ze werd benoemd in tal van commissies ter
evaluatie van onderzoeksprojecten en voor de evaluatie van hervormingen van
het Spaanse universitaire systeem. Ze was lid van de academische commissie
verantwoordelijk voor het Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos
van het Spaanse ministerie voor Buitenlandse Zaken. Sinds 2014 is ze secretaris van
de Revista Española de Derecho Internacional (REDI).

Het Duo Landini tijdens de Openbare Vergadering van de KVAB, 16 december 2017.
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Nieuwe leden Jonge Academie
1 april 2018 - 31 maart 2023

De Jonge Academie verkoos in 2018 twaalf nieuwe leden. Ze worden geïnaugureerd op de feestelijke viering “Vijf jaar Jonge Academie”, in aanwezigheid van
Zijne Majesteit de Koning en prof. Robbert Dijkgraaf, op 6 februari 2018 in het
Paleis der Academiën in Brussel.
Orhan Agirdag
Orhan Agirdag (KU Leuven en Universiteit van Amsterdam) onderzoekt wat er in
het onderwijs en met de leraren(opleiding) gebeurt onder invloed van maatschappelijke tendensen zoals groeiende etnische diversiteit, meertaligheid en
digitalisering. Hierbij combineert hij inzichten van sociologie, pedagogiek en
linguïstiek.
Jozefien De Leersnyder
Jozefien De Leersnyder (KU Leuven en Universiteit van Amsterdam) onderzoekt
psychologische processen tijdens migratie en intercultureel contact. Daarbij
focust ze op emoties omdat deze de betekenissen weerspiegelen die we aan de
wereld geven en daarom onbewuste dragers zijn van cultuur. Vanuit cultureelpsychologisch perspectief denkt ze kritisch na (en geeft ze les) over het omgaan
met culturele diversiteit in het onderwijs, psychotherapie en de bredere samenleving.
Heleen Dewitte
Heleen Dewitte (UGent en VUB) doet interdisciplinair onderzoek naar nieuwe
vormen van kankerimmuuntherapie. Zo ontwikkelt ze nano- en micropartikels die
het afweersysteem van patiënten (opnieuw) moeten wakker schudden in de
strijd tegen kanker. Naast een doorgedreven passie voor wetenschappelijk
onderzoek, probleemoplossend denken en academisch onderwijs, zet ze zich
ook sterk in als communicator om wetenschap dichter bij het grote publiek te
brengen.
Koen Dries
Koen Dries (Koninklijk Conservatorium Brussel) is dirigent, saxofonist en artistiek
onderzoeker. Zijn artistieke praktijk en onderzoek willen de fysieke en mentale
handelingen van kunstenaars en luisteraars (zoals het blazen op een blaasinstrument of het bouwen van een muzikale zin) betekenisvol beschrijven, om het
communiceren over de techniek te bevorderen en de impact van een artistieke
uitvoering te vergroten.
Lendert Gelens
Hoe cellen groeien, delen en bewegen is een vraag die centraal staat in de
embryonale ontwikkeling van een enkele cel tot een heel organisme, alsook in de
studie van kanker. Lendert Gelens (docent, KU Leuven) combineert zijn achtergrond als fysicus en ingenieur met biologische experimenten om te begrijpen hoe
de complexe interactie van genen, eiwitten en hun omgeving de celdeling
controleren.
Lies Lahousse
Lies Lahousse (UGent) is docent rationeel geneesmiddelengebruik. Als apotheker
en epidemiologe onderzoekt zij het veilig en doelmatig gebruik van geneesmiddelen in de bevolking. Haar focus ligt op therapietrouw en therapie op maat voor
patiënten met (meerdere) chronische aandoeningen. Haar werk ondersteunt de
kwaliteit van farmaceutische zorg.
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Damya Laoui
Damya Laoui (VUB en VIB) is bio-ingenieur en onderzoekt de mechanismen
waarmee bepaalde immuuncellen kankerprogressie beïnvloeden. Deze cellen of
de moleculen die ze produceren kunnen dan gebruikt worden als basis voor de
ontwikkeling van nieuwe (combinatie-) immuuntherapieën. Zo ontwikkelde
Damya’s team een anti-kankervaccin gebaseerd op lichaamseigen tumorafgeleide cellen.
Silvana Mandolessi
Silvana Mandolessi (KU Leuven) onderzoekt hoe de digitale cultuur de constructie
van collectief geheugen verandert. Vanuit een cultureel, interdisciplinair
perspectief bestudeert ze het symbolisch gevormde collectief geheugen van de
gedwongen verdwijningen in Latijns Amerika, van de jaren ‘70 tot de huidige
situatie.
Amr Ryad
Umar Ryad (KU Leuven) onderzoekt als hoogleraar Arabistiek en Islamkunde de
moderne islamitische intellectuele en religieuze geschiedenis, de dynamiek van
netwerken van islamitische hervormers en pan-islamitische bewegingen, de
Arabische encounters met het oriëntalisme, en de missing links binnen de
politieke, religieus-culturele en intellectuele wisselwerking tussen de islamwereld
en Europa in de vroegmoderne en moderne tijd.
Alexander van Nuijs
Alexander van Nuijs (UAntwerpen) is een farmaceutisch wetenschapper, gespecialiseerd in bioanalyse en forensische toxicologie. Hij onderzoekt of het rioolwater van een gemeente of een stad waardevolle informatie bevat over verschillende facetten van de gezondheidsstatus van bevolkingen, zoals hun levensstijl of
geneesmiddelengebruik.
Birgit Van Puymbroeck
Birgit Van Puymbroeck (UGent) onderzoekt Engelse literatuur. Ze wil nagaan hoe
literatuur en literatuurkritiek beïnvloed werden door de opkomst van de radio in
de jaren 1920 en 1930. Daartoe gebruikt ze inzichten uit de literatuurwetenschap,
mediastudies en geluidsstudies.
Nele Wynants
Nele Wynants (UAntwerpen en ULB) onderzoekt als kunstwetenschapper de
wisselwerking tussen theater, wetenschap en visuele media. Hoe populariseerde
theater wetenschap en technologie, vroeger en nu? Ze is hoofdredactrice van
FORUM+ en zo ook betrokken bij het onderzoek in de kunsten aan verschillende
Vlaamse kunsthogescholen.
www.jongeacademie.be | info@jongeacademie.be | 02 550 23 32
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Laureaten van de Academie 2017
Klasse Natuurwetenschappen
Mo Lamkanfi (°1978) is sinds 2010 hoofddocent aan de UGent.
Hij doctoreerde in 2004. Na een verblijf van 3 jaar in de VS, eerst
aan de Universiteit van Michigan in Ann Arbor en later bij het
biotechnologisch bedrijf Genentech in San Francisco, keerde
hij naar Gent terug. Mo Lamkanfi is hoofd van het Laboratorium voor NOD-like receptoren en inflammasomen bij de
vakgroep Inwendige Ziekten van de UGent. Zijn onderzoeksgroep maakt tevens deel uit van het Vlaams Instituut voor
Biotechnologie (VIB). Hij onderzoekt de pathofysiologische rol
en de moleculaire mechanismen van het aangeboren
immuunsysteem bij infecties en chronische inflammatoire
aandoeningen, met bijzondere aandacht voor de rol van
inflammasomen, welke immuunmechanismen zijn die in grote
mate bijdragen aan levensbedreigende infecties, chronische
inflammatoire aandoeningen, hartfalen, neurodegeneratieve
ziekten en kanker. Voor zijn innovatieve onderzoek werd hem in
2011 een Starting Grant van de European Research Council
(ERC) toegekend, in 2015 een ERC Proof-of-Concept Grant en
in 2016 een ERC Consolidator Grant. Hij verwierf in 2016 ook de
prestigieuze Baillet Latour Grant for Medical Research om de
interactie tussen inflammasomen en gereguleerde celdood te
onderzoeken.
Klasse Menswetenschappen
Koen de Temmerman (°1979) is sinds 2013 verbonden aan de
UGent. Hij doceert literatuurgeschiedenis en antieke retorica
en leidt een onderzoeksgroep met de steun van het
FWO-Vlaanderen, het BOF van de UGent en de ERC. De
Temmerman studeerde klassieke taal- en letterkunde (2001) en
communicatiewetenschappen (2002) aan de Universiteiten
van Gent en Bologna. Hij was laureaat van de Prijs van de
Vlaamse Wetenschappelijke Stichting voor humane wetenschappen (2008). Hij was aspirant en postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen, Francqui Fellow van de Belgian
American Educational Foundation aan Stanford University,
gastdocent aan University College Cork, Visiting Scholar aan
Corpus Christi College, Oxford, en Stanley Seeger Fellow aan
Princeton University. Hij is lid van de Jonge Academie. De
Temmerman onderzoekt de vroege geschiedenis van de
roman. Hij bestudeert de oudste Latijnse en Griekse vertegenwoordigers uit de eerste eeuwen na Chr., met bijzondere
aandacht voor de late oudheid en de vroege middeleeuwen.
Hij corrigeerde het traditionele literair-historische discours over
de roman, dat beide tijdvakken als ‘lege’ tussenperiodes
beschouwt tussen de Klassieke Oudheid en de 11de-12de
eeuw.
Klasse Kunsten
Vlad Ionescu (°1978) studeerde taal- en letterkunde in Roemenië en volgde vanaf 2000 opleidingen aan het Hoger Instituut
voor Wijsbegeerte, KU Leuven. Daar doctoreerde hij in 2012
over het beeldbegrip in de moderne kunstgeschiedenis, vnl. bij
Riegl, Wölfflin en Worringer. Sinds 2015 is hij verbonden aan de
Mo Lamkanfi
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Koen De Temmerman

Vlad Ionescu

UHasselt. Ionescu doet interdisciplinair onderzoek over het
visuele geheugen van het Westen (visueel erfgoed, beeldanalyse en het modern kunstkritisch discours). Samen met Parret en
Milne heeft hij de prestigieuze reeks van Jean-François Lyotard
vertaald en uitgegeven: Écrits sur l'art contemporain et les
artistes / Writings on Contemporary Art and Artists. Tussen 2016
en 2018 was hij fellow bij het Centre of Excellence for Image
Studies (University of Bucharest). Hij publiceerde twee boeken:
Applied Arts Implied Art: Craftsmanship and Technology in the
Age of Art Industry / Arts appliqués, art impliqué: Création
artisanale et technologie à l’époque de l’industrie de l’art
(2016) en Pneumatology. An Inquiry into the Representation of
the Wind, Air and Breath, Brussel (2017). Het eerste gaat over
het humane aspect in de hedendaagse toegepaste kunsten
en het tweede is een bijdrage aan een onderzoekproject van
prof. Barbara Baert over het motief van de pneuma (lucht,
adem en wind), een topologisch onderzoek naar de manier
waarop dit motief het hedendaagse beeldbegrip in de
kunstgeschiedenis veranderd heeft.
Klasse Technische Wetenschappen
Marian Verhelst (°1980) is sinds 2012 professor micro-elektronica
aan de KU Leuven. Ze doet onderzoek naar slimme computerchips, die met zeer laag energieverbruik sensorsignalen kunnen
analyseren in real time. De combinatie van onderzoek in
machine learning en processor-chip implementaties maakt het
mogelijk om allerhande gebruiksvoorwerpen rondom ons van
intelligentie te voorzien, bv. kledij die je gezondheid mee
opvolgt, auto’s die stoppen voor een ongeluk gebeurt of
gebouwen die zelf inschatten dat een van de bewoners in
nood verkeert. Verhelst werkt nauw samen met collega’s uit
andere onderzoeksdisciplines, zoals het machine learning
domein en de verschillende toepassingsdomeinen. Ze onderhoudt ook nauwe relaties met nationale en internationale
industriële spelers in het domein, en behaalde een ERC Starting
Grant. Verhelst studeerde micro-elektronica aan de faculteit
Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. In 2008
behaalde ze er het doctoraat. Tijdens haar doctoraat verbleef
ze ook gedurende een trimester aan UC Berkeley in San
Francisco. Na haar doctoraat werkte ze bij het computerbedrijf Intel in Portland, OR, USA. Naast haar wetenschappelijk
werk heeft Marian Verhelst een sterke passie voor wetenschapscommunicatie, in het bijzonder naar jongeren toe. Ze is
lid van de Jonge Academie van België.

Fondsprijzen
Henry Schoutedenprijs
Benny Borremans (°1982) wordt bekroond met de Schoutedenprijs 2017 voor zijn onderzoek: “Transmission ecology of
Morogoro arenavirus in the multimammate mouse Mastomys
natalensis in Tanzania”. Borremans behaalde het doctoraat in
de biologie aan de UAntwerpen (2015). Voor zijn onderzoek
over de verspreiding van infectieziekten in knaagdierpopulaMarian Verhelst

Benny Borremans

ties deed hij veldwerk in Tanzania i.s.m. de Sokoine University of
Agriculture, dat hij combineerde met laboratoriumwerk in
Antwerpen. Hij gebruikte statistische en wiskundige modellen
om beter te begrijpen wat de invloed is van populatiedichtheid op de verspreiding van infecties. Zijn expertise kon hij in
2014 ook toepassen als WGO-consulent tijdens de Ebola
uitbraak in Guinée, als lid van een team dat menselijke stalen
testte op de aanwezigheid van het Ebolavirus. Sinds 2016 werkt
hij in Los Angeles als postdoctoraal onderzoeker van UCLA en
UHasselt, gesteund door een project van de Amerikaanse
overheid en een Europese Marie Sklodowska-Curie beurs.
Paul Van Oyeprijs
Lidia Lins Pereira wordt bekroond met de Paul Van Oyeprijs
2017 voor haar doctoraatsstudie “The importance of benthicpelagic coupling and spatial variability for deep-sea
meiofauna”, een interdisciplinair onderzoek betreffende
diverse diepzeeorganismen van verschillende grootteklasse,
maar in het bijzonder de vrijlevende mariene nematoden of
ronde wormen, de grootste populatie in de zgn. meiofauna.
De jury looft de studie als zeer hoogstaand, zowel bij het
veldwerk, het labowerk, het uitwerken van de resultaten en het
neerschrijven en publiceren, wat resulteerde in vele publicaties
waarbij zij de eerste auteur is. Lidia Lins studeerde biologie in
Recife, Brazilië, en behaalde een beurs van het VLIR-UOS
(ontwikkelingssamenwerking) voor haar doctoraatsonderzoek
aan de UGent, waar ze promoveerde in 2016. Nu is zij verbonden aan het Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt am Main.
Mgr. Charles De Clercqprijs
Dries Bosschaert is laureaat van de Mgr. Charles De Clercqprijs
voor zijn doctoraatsproefschrift “Joys and Hopes of Louvain
Theologicians. The Genesis of Louvain Christian Anthropologies
and Their Diverse Reception in Gaudium et Spes (1942-1965)”,
waarmee hij eerder dit jaar promoveerde . Deze studie toont
aan dat vier Leuvense theologen, Dondeyne, Philips, Thils en
Moeller, in de jaren 1940 en 1950 de theologische stroming van
de Christelijke Antropologie ontwikkelden als antwoord op de
vraag “Wat is dan de mens?” en dat hun ideeën uiteindelijk
hebben doorgewerkt in de redactie van de pastorale constitutie “Gaudium et Spes” die op de laatste dag van het Tweede
Vaticaans Concilie op 7 december 1965 werd uitgegeven,
waarmee het concilie op een positieve wijze de hedendaagse
wereld wilde benaderen.
Erik Duvergerprijs
Petra Maclot doctoreerde in 2014 met haar studie “The Status
of Stone. Urban Identity and the Typological Discourse of
Private Houses in the Antwerp City during the Long Sixteenth
Century”, waarvoor ze bekroond wordt met de Erik Duvergerprijs 2017. “The Status of Stone” is een multidisciplinair onderzoek naar de stedelijke huisvesting in Antwerpen vanaf de late
15de tot het begin van de 17de eeuw, met grote aandacht
Lidia Lins Pereira

Dries Bosschaert

Petra Maclot

voor de sociale en de functionele aspecten, waaruit een
typologie van de huisvesting resulteert die de sociale stratigrafie weerspiegelt. De jury omschreef deze studie als fundamenteel en grensverleggend, met vernieuwende historische
inzichten maar tevens met een actueel maatschappelijk
belang, o.m. voor eventuele toekomstige stedenbouwkundige
projecten in de stad.
Prijs Pro Civitate voor Geschiedenis
Deze prijs wordt in 2017 gedeeld tussen Johan Poukens (°1984)
en Tineke Van Gassen (°1989).
Johan Poukens wordt bekroond voor zijn studie “Cultivateurs et
commerçans: Huishoudelijke productie, consumptie en de
industrious revolution in het hertogdom Brabant (1680-1800).”
Poukens (°1984) werd licentiaat geschiedenis aan de KU
Leuven in 2006 met een verhandeling over het herbergwezen
te Hasselt in de 18de eeuw. Hij werd er assistent en startte
tussen 2007 en 2011 o.l.v. Erik Aerts met een onderzoek naar het
verbruik van koloniale genotmiddelen in het hertogdom
Brabant. Hoewel zijn proefschrift nog niet afgerond was, verliet
hij eind 2011 de toenmalige subfaculteit Geschiedenis. Na een
deeltijds mandaat van Belspo kon hij op 30 maart 2017 zijn
doctoraatsthesis met succes verdedigen. Het is met deze tekst
dat hij laureaat werd van de Prijs Pro Civitate.
Tineke Van Gassen (°1989) is laureaat voor haar doctoraatsstudie “Het documentaire geheugen van een middeleeuwse
grootstad: ontwikkeling en betekenis van de Gentse archieven. Te vindene tghuent dat men gheerne ghevonden
hadde”. In dit onderzoek wordt de ontstaans- en bewaargeschiedenis van de Gentse archieven in de middeleeuwen
gereconstrueerd. Archiefdocumenten speelden een belangrijke rol in politieke communicatie en conflicten. De combinatie
van politieke en pragmatische beweegredenen bleek voor
het stadsbestuur de doorslaggevende reden voor de aanleg
van een omvangrijk documentair geheugen. Deze studie van
Gentse archivalia levert nieuwe inzichten op in de politieke
cultuur en administratieve gebruiken van een laatmiddeleeuws stad. Tineke Van Gassen studeerde geschiedenis aan
de Universiteit Gent en verdedigde er haar doctoraat in 2017.
Prijs van Vlaamse Wetenschappelijke Stichting
De prijs van de VWS wordt in 2017 toegekend in de humane
wetenschappen. Laureaat is Caroline Masquillier voor haar
onderzoek “Bridging the gap: the intermediate role of the
household in community-based support for people living with
HIV/AIDS in South Africa”, over de rol van het huishouden in de
gemeenschaps-gebaseerde steun voor patiënten met
HIV/AIDS in Zuid-Afrika. Volgens de jury overstijgt de laureate
de geografische en tijdelijke ruimte van haar onderzoeksveld.
Haar werk is sterk, theoretisch en methodologisch belangrijk,
innovatief, beleidsondersteunend en maatschappelijk zeer
relevant en het getuigt van een zelden geziene rijpheid.

Johan Poukens

Tineke Van Gassen

Caroline Masquillier
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Nieuwe Standpunten van de Academie
Standpunten 50: Iconologie of ‘la science sans nom’
Barbara Baert (e.a.)
Dit Standpunt is een betoog over de
mogelijkheden van de iconologie, een
nog steeds actuele methodiek binnen
de kunstwetenschappen. Andere
benamingen zijn Bildwissenschaften,
anthropologie visuelle of visual studies.
De iconologie legt zich toe op het
doorgronden van het visuele medium
in zijn culturele context, zowel uit het
verleden als in de hedendaagse tijd.
Barbara Baert, de auteur van dit
standpunt, verdedigt de noodzaak
van een multidisciplinaire iconologie.
Ze gaat samenwerkingsverbanden
aan met de antropologie, de theologie, de filosofie, de literatuurwetenschap en de psychoanalyse. Verre van zich te beperken tot esthetiek en stijl stelt de iconologie universeel
menselijke thema’s aan de orde, zoals de zintuiglijke
ervaring, de aanraking, het bloed, de vruchtbaarheid,
de gezondheid, leven en dood. De auteur is de opvatting toegedaan dat de iconoloog zich niet alleen dient
te interesseren voor de grote kunst, maar voor elke
beeldende uiting, niet alleen voor evidente thema’s,
maar ook voor schijnbaar onbeduidende motieven.
In zijn voorwoord onderstreept Maximiliaan Martens het
maatschappelijke belang van de radicaal innovatieve
onderzoeksstrategie van Barbara Baert, in een context
van de explosief toegenomen massificatie van de
beeldcultuur via de sociale media, en de rol van
beelden in het creëren van een (al dan niet virtuele)
zelfidentiteit.
Francis Strauven licht de geschiedenis en betekenis
van de iconologie toe binnen de kunstwetenschappen.
Bart Verschaffel vult dit standpunt aan met een reflectie op het huidige gebureaucratiseerde onderzoeksbeleid, waarbinnen de carrière van Barbara Baert de
uitzondering vormt. De dominante ‘projectlogica’,
gericht op een naïeve productiviteit en verplichte
consensus, staat haaks op de uitdagingen van haar
werk: intellectuele wendbaarheid en het verlangen om
te vinden wat men niet heeft gezocht.
De aanleiding tot deze publicatie was de uitreiking van
de Francqui-Prijs aan Barbara Baert, lid van de Klasse
der Kunsten van de KVAB, op 8 juni 2016 in het Paleis
der Academiën te Brussel. Het Standpunt bevat de
integrale dankrede die de laureate in aanwezigheid
van koning Filip van België uitsprak.
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Standpunten 51: Multiculturalism –
How can society deal with it? A
Thinking Exercise in Flanders
Tariq Modood, Frank Bovenkerk
Can we create new national stories
that would enable all citizens, regardless of their background, to feel they
belong to the national community?
What implications does that have for
schools, specifically for religious
education? How can crime and
terrorism be confronted?
These were among the questions
raised by the Thinkers’ Programme of
the Academy. Recent decades have been characterised by a growing polarisation in Europe on questions
of immigration and integration, and by public anxiety
about infringements on the established way of life.
When defining their stances, majorities tend to rely
more on their own fears than on familiarity with the
experiences and values of the minorities in their midst.
Two ‘Thinkers in residence’, invited by the KVAB,
initiated a reflection on the subject of multiculturalism
as a mode of political accommodation of the minorities formed by immigration to Belgium (and Flanders in
particular) and its implications for majority identities.
The general theme of ‘Multiple identities in conflict
and/or in harmony’, addressed by the Thinkers, was
approached on two levels: (political) theory and the
problems of practice.
Each of the Thinkers presented their conclusions to
various experts and stakeholders at the final symposium
of June 23, 2017. Their recommendations were formulated in a final position paper, contained in this report.
http://www.kvab.be/standpunten/multiculturalismhow-can-society-deal-it
Standpunten 52:
Europa in de problemen
Mark Eyskens
De Europese eenmaking is een
proces dat is gestart na de Tweede
Wereldoorlog om de vrede tussen de
oorlogvoerende landen in Europa te
verankeren, op een originele wijze.
Vooruitziende leiders kozen voor het
structureren van de economische
integratie als onlosmakelijk bindmiddel tussen de lidstaten. Europa is
inmiddels uitgegroeid tot een veelzijdige politieke unie, de EU, die vooralsnog 28 lidstaten telt en goed is voor 25% van het
globale wereldproduct en 50% van alle sociale
uitgaven op de planeet, met slechts 7% van de wereldbevolking. Is Europa ons vaderland? Niet alle Europeanen denken er zo over. Sommigen willen de EU
verlaten, anderen vinden het Europese beleid onpersoonlijk en ondoorzichtig. MEN beslist! They have a vote
but no voice. Wat is het antwoord op deze mistroostigheid? Meer Europa! Maar welk Europa dan, en hoe
maken we het?

Verschijnen binnenkort in de reeks Standpunten:
Artificiële intelligentie: Naar een vierde industriële
revolutie?
Luc Steels, Bettina Berendt, Alexandra Pizurica en Joos
Vandewalle
Evaluatie van de ggo-regelgeving: hoog tijd voor een
grondige herziening
Godelieve Gheysen, René Custers, Dominique Van Der
Straeten en Dirk Inzé
De deelname van Vlaanderen aan internationale
onderzoeksinfrastructuren:
uitdagingen en aanbevelingen
Christoffel Waelkens
Mijlpalen in internationale wetenschappelijke samenwerking
Jean-Pierre Henriet
A Symphony of Trees. Wereldcreatie naar aanleiding
van de herdenking van de derde slag bij Passendale
1917
Piet Swerts, Piet Chielens, Lucien Posman
www.kvab.be/standpunten

Recente publicaties in de KVAB-reeksen
G. GIELIS, In gratia recipimus. Nicolaas Coppin (ca.
1476-1535) en de inquisitie in de Nederlanden,
(Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
Nieuwe reeks, Volume 27), Peeters, Leuven, 2017
(ISBN: 978-90-429-3086-5).
In deze studie werpt Gert Gielis een nieuw licht op de
geschiedenis van inquisitie en kettervervolging in de
Nederlanden. Toen zich vanaf 1518 reformatorische en
kerkkritische ideeën doorheen de Nederlanden
verspreidden, introduceerde de Habsburgse regering
nieuwe repressiemechanismen om deze ‘lutherije’ de
kop in te drukken. Voor het eerst wordt de gecompliceerde ontwikkeling van de juridische ketterijbestrijding
in de jaren 1520 verteld vanuit het perspectief van een
inquisiteur, Nicolaas Coppin (ca. 1476-1535), theologieprofessor en kapitteldeken te Leuven. In 1524 werd hij
aangesteld als eerste inquisiteur-generaal voor de
Nederlanden. De intellectuele biografie van de
academicus Coppin en de gedetailleerde analyses
van enkele ketterijprocessen bieden een kader om de
handelwijze van de inquisiteur-generaal te vatten.
Daarnaast ontrafelt Gielis het complexe samenspel
van de vele betrokken autoriteiten, van hun interacties,
visies, motieven, praktijken en conflicterende belangen. Zo komt hij, met Coppin als gids, in dit boek tot
een vernieuwende kijk op de inquisitoriale praktijk en
de mechanismen van kettervervolging in een tijd van
confessionele turbulentie.

J. TOLLEBEEK, E. WITTE, G. KURGAN, De wereld van de
Zuidelijke geleerden. Le monde des savants du Sud des
Pays-Bas. De Académie royale des Sciences et BellesLettres de Bruxelles onder Willem I. L’Académie royale
des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles sous
Guillaume Ier, (Verhandelingen van de Koninklijke
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen
en Kunsten. Nieuwe reeks, 32), Peeters, Leuven, 2018
(ISBN : 978-90-429-3614-0).
In 2016 was het tweehonderd jaar geleden dat de
Brusselse Academie, na in de Franse Tijd te zijn
afgeschaft, werd heropgericht. De Académie royale
de Belgique (ARB) en de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) wilden deze verjaardag niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Dit boek is er het
resultaat van: een reeks studies waarin de werking en
betekenis van de Brusselse Academie in de tijd van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden voor het eerst
worden belicht. Hier wordt de wereld van de Zuidelijke
geleerden in de jaren 1816-1830, maar ook bij de
regimewisseling na de ‘Belgische Revolutie’, in haar
volle breedte verkend. De restauratie van de oude
‘Theresiaanse’ Academie, de politieke en sociale
kaders waarin zij onder Willem I functioneerde, de rol
die zij speelde in de integratie van de beide rijksdelen
van het ‘Verenigd Koninkrijk’, de wijze waarop haar
leden werden gerekruteerd: het zijn aspecten van een
institutionele biografie die nooit eerder in het onderzoek aan bod kwamen. Maar er is natuurlijk ook de
wetenschapsbeoefening. Van de wiskunde en de
natuurwetenschappen over de sociale fysica tot de
geschiedschrijving en de studie van de taal: de Zuidelijke geleerden exploreerden, zo illustreert deze bundel,
vele terreinen. Het beeld dat uit dit boek oprijst, is dat
van een echt Europees fenomeen: een Academie die
naar Frans model een staatsinstituut was en zich
tegelijk naar Engels voorbeeld een social club toonde.
http://www.kvab.be/activiteiten/de-wereld-van-dezuidelijke-geleerden
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Terugblik: Tentoonstelling van tekeningen, schilderijen, sculpturen en grafisch werk van
Robert Vandereycken in het Troongebouw en in de tuin van het Paleis der Academiën
van 18 september tot 19 oktober 2002

Vijftien jaar geleden stelde Robert Vandereycken, lid
van de Klasse Kunsten, zijn uitgebreide oeuvre tentoon
in het Paleis der Academiën. De opstelling van het
grafisch werk en de schilderijen in de patio van het
Troongebouw was imponerend, maar de aanwezigheid van de beelden in de tuin rond het Academiënpaleis was zonder meer onvergetelijk. Het werk van
Vandereycken, die zijn opleiding genoot toen de
abstracte kunst nog gold als norm, is figuratief, maar de
namen van de werken zijn zo gekozen dat ze bijna
abstract aandoen, zoals “staande” of “zittende”. Zo
geeft hij de toeschouwer een zo groot mogelijke
vrijheid tot interpretatie. Quasi simultaan met deze
tentoonstelling verscheen in 2002 een prachtig
kunstboek over Vandereyckens oeuvre, waarin zijn
werk geschetst wordt tegen de achtergrond van de
antieke filosofie, de ethiek, de grootsheid en schoonheid uit de Oudheid, maar ook die van de wijzen uit
latere tijden als Kant en Descartes. Een ouder boek
over hem draagt de titel “De kunstreligie in het werk
van Robert Vandereycken” en een ander “Het Heilige
Zwijgen”. Het valt op dat zijn geschilderde, getekende

of gebeeldhouwde figuren een sfeer van bezinning,
verinnerlijking en arcadische rust uitstralen, die wordt
opgeroepen door een starende blik en monochromie,
maar ook door de beheersing in de lijnen, de vormen
en de kleur. Kenmerkend in het oeuvre van Vandereycken is tevens de relatie tussen de beeldende kunst en
de muziek.
Hoogtepunt van deze tentoonstelling was een groep
van drie zeer grote en rijzige figuren, die nu eens geen
abstraherende titel kregen, maar de naam “Weg naar
kennis”, een wel heel toepasselijke benaming nabij het
Paleis der Academiën. Als herinnering zochten we dit
werk op in het fotoarchief. Het werd na de tentoonstelling aangekocht door de stad St.-Niklaas, waar het een
prominente plaats kreeg op de bekende Grote Markt.
“Weg naar Kennis” is een symbolisch werk. Het gaat om
twee grote figuren, een vader en een moeder, en een
kleinere, het opgroeiende kind, dat op weg wordt
gestuurd op het pad van de studie. De plaatsing van
de drie beelden ten opzicht van elkaar is weloverwogen. De ouders staan als ruggensteun, paraat om hun
eigen kennis door te geven en vol verwachting dat het
kind nieuwe kennis zal verwerven. Al kan het werk ook
vanuit zijn universaliteit bekeken worden.
Vandereycken studeerde vanaf zijn veertiende aan de
Academie voor Schone Kunsten van zijn geboortestad
Hasselt en aan het St.-Lucasinstituut in Luik. Hij
studeerde verder aan het Normaalinstituut voor Tekenkunst in Brussel. Dan werd hij docent tekenen aan het
Ceria Instituut in Anderlecht en begon hij een artistieke
loopbaan, tijdens dewelke hij de gelegenheid kreeg
zich te bekwamen in het atelier van Paul Delvaux aan
de Hogere School voor Architectuur en Sierkunsten Ter
Kameren te Brussel en bij Marcello Mascherini aan de
Hogeschool in Salzburg, waar hij van deze stad de
ereprijs kreeg. Op uitnodiging verbleef hij geruime tijd
aan het Malraux Instituut in Nice. Hij werd docent en
nadien directeur van de Stedelijke Academie van
Hasselt, waar hij afscheid nam in 1988. Vandereycken
stelde tentoon in binnen- en buitenland, o.m. in
nationale musea in Spanje (Zaragoza, Fraga, Alcaniz,
het Goyamuseum in Fuendetodos), in Frankrijk
(Antibes), Japan (museum Itami) en elders in Europa en
de Verenigde Staten. In 2006 ontmoette hij de Spaanse
tenor Carreras die hem verzocht een werk te maken
voor zijn kankerfonds.
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OPROEPEN

Prijzen van de KVAB:

De Academie kent elk jaar een aantal prijzen toe. Kandidaturen daarvoor moeten worden ingediend bij het secretariaat van de KVAB tegen uiterlijk 30 april 2018. Reglementen en inschrijvingsformulieren zijn raadpleegbaar en te
downloaden via de website www.kvab.be. In 2018 zijn
volgende prijzen opengesteld:
Laureaat van de Academie (€ 10.000): prijs ter aanmoediging van jonge beloftevolle onderzoekers (tot 40 jaar) in
elke van de 4 Klassen van de Academie. In de Klasse van
de Natuurwetenschappen wordt deze prijs uitgereikt in alle
disciplines, in de Klasse van de Menswetenschappen wordt
hij toegekend in het domein van de gedragswetenschappen, in de Klasse van de Kunsten in het domein van de
scheppende kunsten (muziekcomposities, architectuur,
beeldende kunsten en andere) en in de Klasse van de
Technische Wetenschappen in alle disciplines.
Frans van Cauwelaertprijs (€ 7500): wordt in 2018 opengesteld in de humane wetenschappen: economische, pedagogische, psychologische, rechtskundige, sociale en
politieke wetenschappen.
Octaaf Callebautprijs (€ 1250): voor een belangrijke studie
van de kwaliteitsvoeding en meer algemeen van de
voedingsomstandigheden, ook in de derde wereld.
Mgr. Charles De Clercqprijs (€ 1250): voor een oorspronkelijk werk op het gebied van de religieuze geschiedenis van
Vlaanderen.
Jan Gillisprijs (€ 1250): voor een belangrijk oorspronkelijk
werk in verband met de geschiedenis van het menselijke
denken.
Mgr. Renaat Lenaertsprijs (€ 2500): voor een oorspronkelijk
werk op het gebied van de muziekwetenschap.
Henri Vanderlindenprijs (€ 1250): voor een oorspronkelijk
werk op het gebied van de sterrenkunde.
Jaarprijs wetenschapscommunicatie
wordt uitgereikt in alle disciplines.

(geen

Loopbaanprijs
wetenschapscommunicatie
geldprijs): wordt uitgereikt in alle disciplines.

geldprijs):

(geen

Contactfora
De KVAB ondersteunt onderzoekers in alle domeinen van
de wetenschappen en de kunsten met haar programma
‘Contactfora’. Zij krijgen de mogelijkheid lokalen van het
Paleis der Academiën of het nabijgelegen Troongebouw
te gebruiken voor bijeenkomsten en onder strikte
voorwaarden is ook een beperkte financiële steun mogelijk. Aanvragen moeten ingediend worden tegen 1 april
2018 via nico.lambrecht@kvab.be. Meer informatie is te
vinden via www.kvab.be onder ‘Contactfora’.

Internationale uitwisselingen
De KVAB verleent steun aan internationale wetenschappelijke samenwerking via haar bilaterale akkoorden met
zusteracademies in het buitenland. Vlaamse onderzoekers
kunnen hierdoor bij een buitenlandse collega op bezoek
gaan en vice versa. De KVAB vergoedt de reiskosten naar
het buitenlkand terwijl de academie van het gastland de
verblijfskosten op zich neemt of omgekeerd. Enkel verblijven van maximaal twee weken komen in aanmerking.
Aanvragen
kunnen
ingediend
worden
bij
jan.albert@kvab.be tot 30 april 2018. Een lijst van academies waarmee de KVAB dergelijke overeenkomsten heeft
afgesloten is te vinden op www.kvab.be onder ‘internationale uitwisselingen’. Aanvragen dienen zowel door de
KVAB als door de buitenlandse academie te worden
goedgekeurd.

Publiceren bij KVAB
De KVAB verwelkomt manuscripten van hoge kwaliteit
voor drie wetenschappelijke reeksen:
Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie
van België voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe reeks
Deze reeks omvat werken gepubliceerd op het gebied
van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, moderne
kunst, musicologie, psychologie, rechtsgeschiedenis,
religie, theologie, literatuurwetenschap en taalwetenschap.
Iuris Scripta Historica: Deze reeks is gewijd aan de rechtsgeschiedenis en wordt uitgegeven door het Wetenschappelijk Comité voor Rechtsgeschiedenis van de Academie.
Collectanea Hellenistica: Deze reeks behandelt de
geschiedenis van de gebieden rond de Middellandse Zee
van ongeveer 330 tot 30 voor Christus (van Alexander de
Grote tot Cleopatra).
Belangstellende auteurs kunnen een afgewerkt manuscript
of een voorstel tot publicatie voorleggen, per mail aan
publicaties@kvab.be en de voorzitter van de betrokken
redactieraad van de Academie. De beslissing om het werk
al dan niet in de reeks op te nemen wordt door de redactieraad genomen na een anonieme peer review. De
wetenschappelijke reeksen worden sinds 2014 uitgeven
door Uitgeverij Peeters.
Meer info: www.kvab.be/publiceren-bij-kvab.
Daarnaast geeft de KVAB om de twee jaar het Nationaal
Biografisch Woordenboek uit. Ook daarvoor worden
auteurs gezocht die bijdragen kunnen aanleveren over
figuren die nog niet werden opgenomen in de reeds
verschenen delen. Voorstellen kunnen worden bezorgd
aan
redactiesecretaris
Hans
Rombaut
via
hans.rombaut@kvab.be.
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Denkersprogramma:
Dinsdag 26 juni 2018, 10.00 tot 17.00 uur: Slotsymposium van het Denkersprogramma Voeding. Dit is een
initiatief van de Klasse Technische Wetenschappen
onder leiding van Jan Delcour en Paula Moldenaers
met als denkers Margaret Bath (CEO van EIT Food en
gewezen senior vice-president research, quality and
technology van de Kellog Company) en Tiny Van
Boekel (emeritus hoogleraar van de Universiteit
Wageningen).

Academisch Cultureel Forum
Da Vinci-lezingen:

Ronald Waterman

Woensdag 21 maart 2018, 17.30 uur:
Ronald Waterman over bouwen met
natuur en aquapunctuur: “Naar een
klimaatbestendig, waterveilig en welvarend Vlaanderen”.

3. Woensdag 16 mei 2018, 14.00 tot 18.00 uur: derde
dag over het transhumanisme in relatie tot de menswetenschappen en de kunsten met als titel “Ooit was ik
een mens”.
- Danny Praet (UGent): het transhumanisme vanuit
historisch perspectief.
- Jan Van Alphen, antropoloog (eredirecteur
Etnografisch Museum Antwerpen): het transhumanisme vanuit antropologisch standpunt.
- Vier kunstenaars geven een uiteenzetting over de
transhumanistische aspecten in hun oeuvre: AnneMie Van Kerckhoven, Jan Fabre, Frank Theys en Eric
Joris.
- Einddebat en algemene conclusies
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- 8-9 februari 2018: Michéle Vanmaele (UGent):
Actuarial and Financial Mathematics Conference
2018 (AFMathConf2018)
- 22-23 februari 2018: Filip Meersman (UAntwerpen):
Joint Meeting of the Belgian and British Biophysical
Societies

Woensdag 20 juni 2018, 17.30 uur: Eric
Goethals over Baekeland en de ontwikkeling van polymeertechnologie.

- 8 maart 2018: Lieven Pauwels (UGent): Sex Offenders
in and out Crime (SOC)

Leo Baekeland

- 26-27 juni 2018: Bart Van Kerkhove (VUB): Visualisation: Epistemic Practices and Theoretical Foundations

Lentecyclus 2018 over Transhumanisme: “De komst
van de kunstmens”
Tijdens de voorbereiding van deze Academieberichten was het programma van de Lentecyclus 2018 nog
in volle ontwikkeling. Het programma dat hierna volgt
is daarom nog voorlopig en de sprekers hebben ook
nog geen definitieve titels opgegeven. De data en
de onderwerpen liggen wel al vast.
1. Woensdag 25 april 2018, 14.00 tot 18.00 uur: Opening
van de cyclus, die algemeen wordt ingeleid door Peter
Paul Verbeek, technologiefilosoof (Universiteit van
Twente).
- De eerste dag heeft als thema “De biologische
maakbaarheid van de mens” met als titel “De
genetisch gewijzigde sapiens”.
- Jean Jacques Cassiman (KU Leuven) spreekt over
biogenetica en eugenetica.
- Sebastian Haesler (imec) spreekt over implantaten
en over de toekomstige mogelijkheden voor
kennisoverdracht.
- Panelgesprek over dit onderwerp met aandacht
voor de ethische consequenties en de wetenschappelijke scepsis met de sprekers en o.m. Hugo De Man
(KU Leuven) en Herman De Dijn (KU Leuven).
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2. Woensdag 2 mei 2018, 14.00 tot 18.00 uur: tweede
dag met als thema “De technische maakbaarheid van
de mens” met als titel “De robo sapiens”.
- Inleiding tot dit onderwerp door robotfilosoof Mark
Coeckelbergh (Universiteit van Wenen).
- Luc Steels (VUB): artificiële intelligentie.
- Bram Van der Borght (VUB): robottechnologie.
- Panelgesprek met de sprekers en o.m. Katleen
Gabriels (Technische Universiteit Eindhoven).

Contactfora

- 28-29 juni 2018: Inge Arteel (VUB): Het lyrische in de
poëzie van Friederike Mayröcker
- 9-13 juli 2018: Ine Wouters (VUB): Sixth International
Congress on Construction History (ICCH2018)
- 30 juli-01 augustus 2018: Philippe Claeys (VUB):
Workshop: Cyclostratigraphy Intercomparison Project.

4

Leden van de Academie in de kijker
Paul Van Gysegem
Paul van Gysegem, lid van de Klasse Kunsten en
bekend als schilder en beeldhouwer, is tevens een
notoir jazzmuzikant. Zijn laatste CD ‘Boundless’, met
Patrick De Groote op trompet en vleugelhoorn, Chris
Joris op drums, percussie en piano, en Paul zelf op bas
werd geselecteerd in het selecte kransje van “Albums
of the Year” door ‘The New York City Jazz Record’.
Daarmee prijkt hij tussen groten van de Amerikaanse
jazz
als
Anthony
Jackson, Charles Lloyd,
Ariàn Ortiz, Wadada Leo
Smith en Günter “Baby”
Sommer… ‘Boundless’ is
een productie van het
Gentse label El Negocito
Records,
gespecialiseerd in alternatieve en
geïmproviseerde muziek.
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Luc Steels
Op 3 mei 2018 wordt de opera Fausto van Luc Steels
(Klasse Natuurwetenschappen) en Oscar Vilarroya
(prof. neuropsychiatrie aan de Universitat Autonoma
de Barcelona) opgevoerd in het Pieter de Somer
Auditorium in Leuven in het kader van “and& summit &
festival” (https://www.andleuven.com/). De opera
gebruikt de Faust mythe en de muzikale en dramatische taal van opera om een toekomst te exploreren
waarin artificiële intelligentie, software ‘agents’, virtuele
realiteit, robots en brein-computer interfaces gemeengoed zijn geworden. Gaat de mens streven naar
digitale onsterfelijkheid door mind uploading? Wat
gebeurt er als een virtuele persona kwaadaardig wordt
en probeert de mens aan zich te onderwerpen? De
opera past dan ook in de Lentecyclus 2018 van de
academie die gewijd is aan transhumansime. Tickets
zijn hier verkrijgbaar:

Benoemingen
Prof. dr. ir. Bart De Moor (Klasse Technische
Wetenschappen) werd in de Europese
ministerraad van December jongstleden
benoemd als lid van ESGAB, de ‘European
Statistical Governace Advisory Board’, de
raad die in 2008 werd opgericht door het
Europees Parlement om op onafhankelijke
wijze het Europese Statistische Systeem (m.i.v.
de zognaamde Nationale Statistieken) te
monitoren. ESGAB werd opgericht na de laatste
financiële crisis in Europa, geïnduceerd door Griekenland, een crisis die voor een stuk gebaseerd was op
de totale onbetrouwbaarheid van de aangeleverde
cijfers.
Op 14 november 2017 kreeg
Barbara Baert, lid van de Klasse
Kunsten en hoogleraar kunstgeschiedenis aan de KU Leuven,
op het Koninklijk Paleis het
ereteken van commandeur in
de Leopoldsorde uit handen
van Koning Filip.

https://www.eventbrite.be/e/and-fausto-opera-tickets-42498181204

Dirk Inzé
Tijdens de 9de wereldconferentie van de Global
Confederation of Higher Education Associations
for Agricultural and Life Sciences (GCHERA) in
Nanjing, China, op 28 oktober 2017 werd prof.
Dirk Inzé bekroond met de GCHERA World
Agriculture Prize, die hem werd toegekend als
lifetime achievement award voor zijn baanbrekend onderzoek in het domein van de landbouw- en
biologische wetenschappen, meer bepaald voor zijn
pionierswerk inzake planten systeembiologie i.c. de
regulatie van de celcyclus.
Buitenlandse leden
Ook buitenlandse leden worden gelauwerd. Op
9 januari 2018 kreeg Gershom (Jan M.L.) Martin,
buitenlands lid Klasse Natuurwetenschappen
(Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel)
de Prize of Excellence van de Israel Chemical
Society voor de computationele methoden die
hij ontwikkelde, die nieuwe inzichten opleverden
in de kennis van moleculen en materialen. Martin
werd geboren in België in 1964. Op 2 februari
2018 ontving Thomas Ebbesen, buitenlands lid
Klasse Natuurwetenschappen (University of
Strassbourg), een eredoctoraat aan de KU
Leuven. Ebbesen is diegene die kon verklaren
hoe licht toch doorheen een metaal kon reizen
met openingen kleiner dan zijn golflengte. Dat
achtte men immers enkel mogelijk als de openingen groter zijn. Zijn theorie maakt gebruik van de
wisselwerking tussen het licht en zogenaamde
“plasmonen” (een golffenomeen in de elektronenpopulatie aan de oppervlakte van het
metaal).

6

Publicatie van de Nederlandse vertaling
van de ALLEA Europese gedragscode voor
wetenschappelijke integriteit.
Op dinsdag 30 januari 2018 werd deze compacte en
vlot leesbare gedragscode gepubliceerd op de
website van de ALL European Academies (ALLEA)
http://www.allea.org. Vanuit KVAB is intensief samengewerkt aan deze gedragscode en we maken de
publicatie dan ook graag aan onze lezers bekend.
Op basis van onze ervaringen met de Europese
instellingen en de onderzoeks- en wetenschapsbeleidsgemeenschappen in Brussel, kennen we de
sterke belangstelling voor het onderwerp van onderzoeksintegriteit op Europees niveau. Wij geloven dat
deze vertaalde versie in dit belangrijk debat geweldig
nuttig zou kunnen zijn voor de onderzoeksgemeenschap in ons land, die de onderzoekers kan steunen in
de kwaliteit van hun werk en die ook het vertrouwen
in de wetenschappen kan versterken.

Meer info over Leden...
zie www.kvab.be

21

(On)opgemerkt
(On)opgemerkt
Auguste
Auguste
Rodin
Rodin
en het
en het
Paleis
Paleis
der der
Academiën
Academiën
(deel
(deel
4): De
4): ambitie
De ambitie
in in
steen
steen
vereeuwigd
vereeuwigd

1876. Hij
1876.
moet
Hij moet
er ookerschetsen
ook schetsen
van hebben
van hebben
gemaakt
gemaakt
zodat zodat
hij nadien
hij nadien
dit beeld
dit beeld
kon maken.
kon maken.
In hetInoeuvre
het oeuvre
van Rodin
van Rodin
moet moet
“Le Triomphe
“Le Triomphe
des Arts”
des Arts”
dan ook
dan ook
geplaatst
geplaatst
worden
worden
onmiddellijk
onmiddellijk
na zijnna
Italiëreis
zijn Italiëreis
in tegenin tegenHans Rombaut
Hans Rombaut
stellingstelling
tot detot“Amour
de “Amour
géographe”
géographe”
die we
dieerwe
netervoor
net voor
plaatsen.
plaatsen.
Hij moet
Hij ook
moet
het
ook
verhaal
het verhaal
hebben
hebben
vernomen
vernomen
dat paus
dat paus
II meermaals
II meermaals
aan Michelangelo
aan Michelangelo
zou hebben
zou hebben
gevraagd
gevraagd
Nog altijd
Nog volgen
altijd volgen
we Auguste
we Auguste
Rodin Rodin
in en nabij
in en het
nabij
Paleis
het Paleis
der der Julius Julius
om“Torso
de “Torso
Belvedere”
Belvedere”
te vervolledigen,
te vervolledigen,
maar maar
dat deze
dat deze
Academiën.
Academiën.
Nu staan
Nu staan
we stilwe
bij stil
een
bij sculptuur
een sculptuur
die alsdieeen
als een om de
dat bewust
dat bewust
niet wilde
niet doen.
wilde doen.
Integendeel.
Integendeel.
Michelangelo
Michelangelo
mijlpaal
mijlpaal
mag worden
mag worden
beschouwd
beschouwd
in de in
geschiedenis
de geschiedenis
van de
van de laatstelaatste
het werk
het perfect
werk perfect
zoals het
zoalswas.
het Gaandeweg
was. Gaandeweg
begonbegon
hij
hij
moderne
moderne
beeldhouwkunst,
beeldhouwkunst,
namelijk
namelijk
“Le Triomphe
“Le Triomphe
des Arts”.
des Dit
Arts”. Dit vond vond
ook
eigen
zijn eigen
creaties
creaties
onafgewerkt
onafgewerkt
te laten
te omdat
laten omdat
de suggesde suggesis de tweede
is de tweede
door Rodin
door Rodin
gebeeldhouwde
gebeeldhouwde
groepgroep
op deop
omheide omhei- ook zijn
tie sterker
is daniseen
danvolledig
een volledig
realistisch
realistisch
en afgepolijst
en afgepolijst
beeld.beeld.
ning van
ningde
van
tuinde
rond
tuinhet
rond
Paleis
het Paleis
naast naast
de “Amour
de “Amour
géographe”
géographe” tie sterker
Met
wetenschap
die wetenschap
kwamkwam
Rodin Rodin
in 1876
in uit
1876
Italië
uit terug
Italië terug
naar naar
waarover
waarover
we eerder
we eerder
al schreven
al schreven
(zie 'Academieberichten'
(zie 'Academieberichten' Met die
Brussel.
Daar had
Daarhijhad
de hij
bronstechniek
de bronstechniek
en heten
naturalisme
het naturalisme
van van
27/64,27/64,
okt. 2016-jan.
okt. 2016-jan.
2017, 2017,
p. 18).p.“Le
18).Triomphe
“Le Triomphe
des Arts”
des isArts” is Brussel.
Constantin
Meunier
Meunier
bewonderd
bewonderd
en eigen
en eigen
gemaakt,
gemaakt,
een stijl
een
in stijl in
opgebouwd
opgebouwd
uit elementen
uit elementen
die symbolisch
die symbolisch
de diverse
de diverse
kunsten
kunsten Constantin
de beeldhouwkunst
die 20die
jaar20voor
jaarCézanne
voor Cézanne
en Van
enGogh
Van Gogh
al
al
vertegenwoordigen:
vertegenwoordigen:
de muziek
de muziek
met een
met luit,
eeneen
luit, viool
een en
viool en de beeldhouwkunst
naar
naar
het
expressionisme
het
expressionisme
neigde,
neigde,
wat
duidelijk
wat
duidelijk
te
zien
te
is
zien
in
is
in
partituren,
partituren,
de schilderkunst
de schilderkunst
met een
metcanvas
een canvas
en een
enpalet
een palet
en
en
Meuniers
grafiek.
grafiek.
de beeldhouwkunst
de beeldhouwkunst
met een
mettorso
een die
torso
boven
die boven
alles uit
alles
troont.
uit troont. Meuniers
“Le Triomphe
des Arts”
desisArts”
eigenlijk
is eigenlijk
een traditioneel
een traditioneel
themathema
uit de uit de
Hoewel
Hoewel
we over
we over
dit werk
dit werk
weinigweinig
documentatie
documentatie
hebben,
hebben, “Le Triomphe
barokmuziek.
barokmuziek.
Ook dat
Ook
moet
dat Rodin
moet Rodin
hebben
hebben
geweten
geweten
en
en
kunnen
kunnen
we er we
heel
er veel
heeluit
veel
afleiden.
uit afleiden.
De torso
De istorso
verminkt:
is verminkt:
het het FranseFranse
mogelijk
heeft heeft
hij hethij
onderwerp
het onderwerp
van zijn
van
nieuwe
zijn nieuwe
creatie
creatie
daar daar
hoofd,hoofd,
de armen
de armen
en de en
benen
de benen
ontbreken.
ontbreken.
De romp
De is
romp
gebogen
is gebogen mogelijk
gehaald.
Maar Maar
waarom
waarom
brachtbracht
hij dit hij
over
dit naar
over de
naarbeeldde beelden deen
figuur
de figuur
zit op zit
deop
huid
devan
huideen
vankatachtig
een katachtig
roofdier.
roofdier.
Rodin Rodin gehaald.
houwkunst?
Ook die
Ook
reden
die reden
vindenvinden
we terug
we in
terug
deze
in omgeving.
deze omgeving.
kopieerde
kopieerde
voor dit
voor
werk
dit de
werk
“Torso
de “Torso
Belvedere”,
Belvedere”,
het beroemde
het beroemde houwkunst?
Het onderwerp
“Triomf”
“Triomf”
komt vlak
komtvoor
vlakhet
voor
Paleis
het Paleis
der Acadeder Acadeantieke
antieke
beeldbeeld
dat sinds
dat het
sinds
midden
het midden
van de
van
16de
de eeuw
16de eeuw
staat staat Het onderwerp
miën maar
ook verder
ook verder
in de omgeving
in de omgeving
van het
van
Warandepark
het Warandepark
opgesteld
opgesteld
in de in
“Cortile
de “Cortile
del Belvedere”
del Belvedere”
van de
van
Vaticaanse
de Vaticaanse miën maar
meermaals
voor in
voor
diverse
in diverse
sculpturen
sculpturen
die de
dietitel
de dragen
titel dragen
Musea.
Musea.
Dit beeld
Dit beeld
was inwas
de vroege
in de vroege
15de eeuw
15de eeuw
in Rome
in Rome
gevongevon- meermaals
“Trophée
d'Armes”,
d'Armes”,
een thema
een thema
waarvan
waarvan
hij zichhijongetwijfeld
zich ongetwijfeld
den. Het
den.is Het
gesigneerd
is gesigneerd
door de
door
verder
de verder
volstrekt
volstrekt
onbekende
onbekende “Trophée
sterk afkeerde.
Rodin Rodin
had immers
had immers
Frankrijk
Frankrijk
verlaten
verlaten
voor het
voor het
Athener
Athener
Apollonios,
Apollonios,
zoon van
zoonNestor.
van Nestor.
Net als
Net
bijals
debij
Rubenide Rubeni- sterk afkeerde.
oorlogsgeweld
van de
van
Frans-Duitse
de Frans-Duitse
oorlogoorlog
van 1870.
van 1870.
aanseaanse
puto van
puto“Amour
van “Amour
géographe”
géographe”
refereert
refereert
Rodin Rodin
hiermee
hiermee oorlogsgeweld

naar een
naargrootmeester
een grootmeester
uit hetuitverleden,
het verleden,
niet naar
niet Apollonios
naar Apollonios
Triomphe
“Le Triomphe
des Arts”
destoont
Arts” Rodin
toont Rodin
zich voor
zichhet
voor
eerst
hetook
eerst
alsook als
maar maar
naar Michelangelo,
naar Michelangelo,
die ditdie
beeld
dit beeld
zo bewonderde
zo bewonderde
dat hijdat hij In “Le In
een ware
een grootmeester.
ware grootmeester.
Als je Als
de je
originele
de originele
“Torso“Torso
Belvedere”
Belvedere”
het zelfs
het“zijn
zelfsmeester”
“zijn meester”
noemde.
noemde.
vergelijkt
vergelijkt
met de
met
Torso
de bij
Torso
hetbij
Paleis
het Paleis
der Academiën,
der Academiën,
dan zie
dan
je zie je
dat Rodin
zijn antieke
zijn antieke
voorbeeld
voorbeeld
overtreft.
overtreft.
Zijn Torso
Zijn isTorso
gebalder
is gebalder
De Torso
De Belvedere
Torso Belvedere
is danisook
daneen
ookheel
eenbijzondere
heel bijzondere
sculptuur.
sculptuur. dat Rodin
en eleganter
tegelijkertijd
tegelijkertijd
en door
en een
doorinwendige
een inwendige
spanning
spanning
Niettegenstaande
Niettegenstaande
het beeld
het beeld
zwaarzwaar
verminkt
verminkt
is gaat
is het
gaatom
het om en eleganter
voorzien
van een
vanexplosiviteit
een explosiviteit
die het
die
antieke
het antieke
voorbeeld
voorbeeld
zeker zeker
een bijzonder
een bijzonder
krachtig
krachtig
voorgestelde
voorgestelde
gestalte,
gestalte,
die vanuit
die vanuit
alle alle voorzien
die in
mate
die mate
heeft.heeft.
In dit beeld
In dit beeld
legt Rodin
legt Rodin
de kiemen
de kiemen
van van
standpunten
standpunten
in eenincirkel
een cirkel
van 360°
van kan
360°bewonderd
kan bewonderd
worden.
worden. niet inniet
een nieuwe
beeldhouwkunst.
beeldhouwkunst.
Het is Het
de is
combinatie
de combinatie
van het
van het
De musculatuur
De musculatuur
van de
van
rug,
dede
rug,
borst,
de borst,
de buik
deen
buik
deen
resterende
de resterende een nieuwe
naturalisme
van Meunier
van Meunier
met het
metsuggestieve
het suggestieve
van de
van
Michede Michedij is nadrukkelijk
dij is nadrukkelijk
en weergaloos
en weergaloos
uitgewerkt.
uitgewerkt.
De heup
De heup
en deen de naturalisme
langelo.
Bovenal
Bovenal
dierf hij
dierf
hethij
aan
hetom
aan
het
om
thema
het thema
“Le Triomphe
“Le Triomphe
schouders
schouders
in contrapost
in contrapost
gevengeven
de romp
de romp
een merkwaardige
een merkwaardige langelo.
des
Arts”
des
op
Arts”
die
op
manier
die
manier
uit
te
beelden,
uit
te
beelden,
met
attributen
met
attributen
voor
de
voor de
spanning
spanning
die opdie
hetop
netvlies
het netvlies
geprent
geprent
blijft. Tal
blijft.
van
Talkunstenaars
van kunstenaars
en deenschilderkunst
de schilderkunst
en geen
en geen
attributen
attributen
voor voor
de de
hebben
hebben
deze torso
deze in
torso
navolging
in navolging
van Michelangelo
van Michelangelo
getekend,
getekend, muziekmuziek
sculptuur,
sculptuur,
maar maar
met een
metvoorbeeld
een voorbeeld
uit de uit
oudheid
de oudheid
dat boven
dat boven
o.m. Van
o.m.Heemskerk,
Van Heemskerk,
Goltzius,
Goltzius,
Rubens
Rubens
en Turner.
en Turner.
alles uit
alles
torent
uit torent
en datendedat
inspiratiebron
de inspiratiebron
is geweest
is geweest
voor talloze
voor talloze
kunstenaars.
Van hen
Van
is hen
Michelangelo
is Michelangelo
de meest
de meest
tot detot
verbeelde verbeelHet beeld
Het beeld
heeft heeft
Michelangelo
Michelangelo
onmatig
onmatig
geïnspireerd,
geïnspireerd,
o.m. bij
o.m. bij kunstenaars.
ding sprekende.
Zo heeft
Zo heeft
Rodin Rodin
zijn ambitie
zijn ambitie
als kunstenaar
als kunstenaar
in
in
de decoratie
de decoratie
van de
vanSixtijnse
de Sixtijnse
kapel.kapel.
Rodin Rodin
moet moet
het beeld
het beeld ding sprekende.
vereeuwigd.
vereeuwigd.
geziengezien
hebben
hebben
op zijnop
Italiëreis
zijn Italiëreis
van eind
van1875
eindtot
1875
in tot
hetinvoorjaar
het voorjaar steen steen

22 22

Jean VAN
JeanBLADEL
VAN BLADEL
(Antwerpen,
(Antwerpen,
24 juli 1922
24 juli- 1922
Westende,
- Westende,
20 januari
20 januari
2018) 2018)

In In
memoriam
memoriam

Professor
Professor
Jean G.
Jean
VanG.Bladel
Van Bladel
behaalde
behaalde
het diploma
het diploma
van van
Burgerlijk
Burgerlijk
Werktuigkundig-Elektrotechnisch
Werktuigkundig-Elektrotechnisch
Ingenieur
Ingenieur
in
in
1947 en
1947
daten
van
datRadio-Ingenieur
van Radio-Ingenieur
in 1948,
in beide
1948, beide
aan de
aan de
Universiteit
Universiteit
van Brussel.
van Brussel.
Zijn doctoraat
Zijn doctoraat
in de in
Elektrische
de Elektrische
Ingenieurswetenschappen
Ingenieurswetenschappen
behaalde
behaalde
hij aanhijde
aan
Univerde University of Wisconsin,
sity of Wisconsin,
Madison,
Madison,
in 1950.
in 1950.
Van 1950
Vantot
1950
1954
totwas
1954hijwas
hoofd
hij hoofd
van het
van
Radardepartehet Radardepartement ment
van de
vanManufacture
de Manufacture
Belge Belge
de Lampes
de Lampes
et de et de
Matériel
Matériel
Electronique
Electronique
in Brussel,
in Brussel,
en van
en1954
van tot
1954
1956
tot 1956
associate
associate
professor
professor
Electrical
Electrical
Engineering
Engineering
aan de
aan de
Washington
Washington
University,
University,
St. Louis.
St. In
Louis.
1956Invervoegde
1956 vervoegde
hij de hij de
faculteit
faculteit
van de
van
University
de University
of Wisconsin,
of Wisconsin,
eerst als
eerst
associals associate professor
ate professor
of Electrical
of Electrical
Engineering,
Engineering,
en later
enals
later
profesals professor. In sor.
1964Inkeerde
1964 keerde
hij terug
hij naar
terugBelgië
naar België
om er om
professor
er professor
Elektrische
Elektrische
Ingenieurswetenschappen
Ingenieurswetenschappen
te worden
te worden
en
en
directeur
directeur
van het
van
Laboratorium
het Laboratorium
voor Elektromagnetisme
voor Elektromagnetisme
en Akoestiek
en Akoestiek
aan de
aan
Universiteit
de Universiteit
Gent, Gent,
positiesposities
die hijdie hij
bekleedde
bekleedde
tot aan
totzijn
aan
emeritaat
zijn emeritaat
in 1987.
in 1987.
Van 1976
Van tot
19761978
tot was
1978 professor
was professor
Van Bladel
Van Bladel
tevenstevens
decaan
decaan
van de
van
Faculteit
de Faculteit
Toegepaste
Toegepaste
Wetenschappen
Wetenschappen
aan de
aan
Universiteit
de Universiteit
Gent. Gent.
Hij wasHij
secretaris-generaal
was secretaris-generaal
van van
de International
de International
Union Union
of Radio
of Radio
Science
Science
(URSI) (URSI)
van 1979
van 1979
tot 1993
toten
1993
vertegenwoordiger
en vertegenwoordiger
van devan
Academies
de Academies
bij de bij de
International
International
Council
Council
for Science
for Science
(ICSU).(ICSU).
Hij wasHijbuitenwas buitenlands lid
lands
vanlid
devan
Real
deAcademía
Real Academía
de Ciencias
de Ciencias
van Spanje.
van Spanje.
Professor
Professor
Van Bladel
Van Bladel
werd werd
lid vanlidde
van
Klasse
de Klasse
van de
van de
Natuurwetenschappen
Natuurwetenschappen
in 1984,
in van
1984,CAWET
van CAWET
in 1988inen
1988 en
erelid van
erelid
devan
Klasse
de Klasse
van devan
Technische
de Technische
Wetenschappen
Wetenschappen
toen die
toen
werd
dieopgericht
werd opgericht
in 2009.inHij
2009.
wasHij
voorzitter
was voorzitter
van devan de
KVAB in
KVAB
1995.
in 1995.
Op wetenschappelijk
Op wetenschappelijk
vlak was
vlak zijn
was voornaamste
zijn voornaamste
bijdrage
bijdrage
de studie
de studie
van de
van
theorie
de theorie
van het
van
elektromaghet elektromagnetisme.
netisme.
Professor
Professor
Van Bladel
Van Bladel
is in dat
is in
kader
dat kader
de auteur
de auteur
van de
van
standaardwerken
de standaardwerken
Electromagnetic
Electromagnetic
Fields (1964,
Fields (1964,
1985), 1985),
Relativity
Relativity
and Engineering
and Engineering
(1984) (1984)
en Singular
en Singular
Electromagnetic
Electromagnetic
Fields Fields
and Sources
and Sources
(1991, (1991,
1995). 1995).
Hij
Hij
ontving
ontving
in 1995inde
1995
Heinrich
de Heinrich
Hertz Medal
Hertz Medal
van de
van
IEEE,
deinIEEE, in
1997 de
1997
Distinguished
de Distinguished
Achievement
Achievement
AwardAward
van de
van
IEEEde IEEE
Antennas
Antennas
and Propagation
and Propagation
SocietySociety
en was
en doctor
was doctor
honorishonoris
causacausa
aan aan
de Université
de Université
de
de
Liège. Liège.
Professor
Professor
Van Bladel
Van Bladel
was grootofficier
was grootofficier
in
in
de Leopoldsorde.
de Leopoldsorde.

23 23

Vooruitblik: AMVK van 8 februari tot 13 mei 2018

in het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Op 8 februari 2018 opent een belangrijke tentoonstelling in het M HKA van het werk van Anne-Mie Van
Kerckhoven, lid van de Klasse Kunsten, met als titel haar
initialen AMVK. Het is het derde en laatste luik in de
triptiek “What Would I Do in Orbit?” na de tentoonstellingen met die titel in Museum Abteiberg in Mönchengladbach en in het Kunstverein in Hannover tijdens de
voorbije jaren. In Anne-Mie's geboortestad zal nu veel
meer van haar oeuvre te zien zijn. Het M HKA etaleert
immers een heel uitgebreid overzicht, waarbij honderden werken zijn bijeengebracht, gaande van kleine
tekeningen in inkt tot complexe video-installaties.

Door haar tentoonstelling onder haar initialen te plaatsen drukt zij bewust een statement uit: als vrouwelijke
kunstenaar neemt zij daarmee een zekere genderneutraliteit aan ten opzichte van een wereld die voornamelijk op mannelijke leest is geschoeid. Zij bekritiseert
de beeldvorming van de vrouw in de massamedia,
ontluistert het rollenpatroon en hekelt het misbruik van
het seksuele in de genormeerde samenleving, die
vooral verkoopsgericht is. Naast haar status als innovator is zij een subliem vertolker van stemmingen, waarbij
zij beelden en woorden hanteert die genadeloos
onthullend zijn.

Van Kerckhoven is een bijzonder veelzijdig kunstenaar,
die in haar werk altijd op zoek is naar aanknopingspunten met “het volle leven”, en dit steeds met de blik op
de toekomst. Zij tast de relaties af tussen kunst, wetenschap, maatschappij en politiek, gaat op zoek naar
hoe het brein werkt en zich organiseert, van het
on(der)bewuste tot artificiële intelligentie, met emoties,
pijn, erotiek en seksualiteit, het aanwenden van macht,
manipulatie, maar ook innerlijkheid en mystiek. Zij is een
pionier in het introduceren van nieuwe uitdrukkingsvormen. Tekeningen en grafiek waren haar aanvankelijke
media, maar die werden al snel aangevuld met
schilderijen, textiel, collages, zeefdrukken, installaties,
performances, films, muziek en woord. Zij introduceerde nieuwe materialen en uitdrukkingsmiddelen in
de kunst als plastic, plexiglas, audio en video, computeranimaties, internet en sociale media. Ze richtte met
Danny Devos de experimentele noise-band 'Club
Moral' op, die nog altijd optreedt, en ze gaf het
tijdschrift 'Force Mental' uit.

In het begeleidende boek van de tentoonstelling, dat
het M HKA in samenwerking met Museum Abteiberg
Mönchengladbach en Kunstverein Hannover uitgeeft,
presenteert curator Anders Kreuger het oeuvre van
AMVK als een chronologische stroom vanaf de jaren
'70 en '80 tot nu. Af en toe wordt die onderbroken door
essays, die zoveel mogelijk aspecten van haar positie in
de avant-gardekunst synthetiseren. Ook persoonlijke
teksten werden opgenomen. Het woord is immers een
belangrijk onderdeel in de multimediale wereld van
AMVK.

Slecht weer aan zee, 1975

Videoklok, 1987

Ornament, 2018

