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Recent werden door de Algemene Vergadering van KVAB een
voorzitter en ondervoorzitter verkozen voor de periode 20192020. Het zijn respectievelijk Karel Velle, rijksarchivaris, lid van de
Klasse van de Menswetenschappen, en Anna Bergmans,
kunsthistorica, lid van de Klasse van de Kunsten. Door de aanwezigen zijn ze verkozen met een overweldigende score, maar ook
de leden die zich verontschuldigden hebben massaal hun steun
betuigd. Beide verkozenen hebben een ruime ervaring in de
werking van de KVAB en zijn vol ambitie om onze instelling verder
te laten bloeien.
In bijna alle klassen zijn de klassenbesturen voor volgend jaar
opnieuw samengesteld met een duidelijk grotere aanwezigheid
van vrouwen. In twee klassen is er nu een evenwicht tussen
mannen en vrouwen. Zo naderen we ook langzaam een punt
waarbij de raad van bestuur een evenwichtige genderverdeling
zal kennen. In elk geval heeft de voorzitter-elect, Karel Velle, dit
als een duidelijke doelstelling geformuleerd. De verkiezing van
Anna Bergmans als ondervoorzitter is hierbij een sterk signaal.
En ondertussen werken we verder op vele werven. De Commissie
voor Werving, Werking en Binding van leden en de Commissie
voor Communicatiebeleid hebben hun toegewezen taak beëindigd en interessante ideeën uitgewerkt. De voorstellen van de
eerste commissie richten zich voornamelijk tot de klassenbesturen, die in deze problematiek een verantwoordelijke rol spelen.
De inzichten van de tweede commissie zullen eerstdaags gebundeld worden in een Communicatiestrategie, zoals afgesproken
in het nieuwe convenant met de Vlaamse Overheid. In deze
strategie gaat de aandacht onder meer uit naar het inzetten
van verschillende communicatiemiddelen, met inbegrip van de
sociale media. De strategie omvat nieuwe en vooral haalbare
doelstellingen. Er wordt nagegaan hoe de Academie zich het
best kan richten tot een grote waaier van actoren en stakeholders: de leden, inclusief de buitenlandse leden, Vlaamse wetenschappers en kunstenaars in het algemeen, professionele stakeholders, zoals bedrijven en overheden, maar ook individuele
meerwaardezoekers geïnteresseerd in wetenschappelijk onderbouwde publicaties en activiteiten. Waar mogelijk zullen we ook
het werk van onze Vlaamse kunstenaars mee onder de
aandacht brengen.
Werkgroepen zijn vol overgave gestart met het afwerken of
voorbereiden van nieuwe Standpunten over actuele thema´s
zoals mobiliteit, nieuws en nepnieuws, onderwijstaal, digitaal
verantwoord ondernemen, learning analytics, doctoraten,
fundamenteel onderzoek, en andere onderwerpen. Er wordt
gewerkt aan nieuwe voorstellen voor het Denkersprogramma in
opvolging van de cyclus “Voeding” die succesvol afgerond
werd in juni en de cyclus “Vlaanderen, België en CERN”, die zijn
apotheose zal kennen in november e.k., en waarover in dit
nummer uitvoerig gerapporteerd wordt. Ook de vier reflectiegroepen organiseren en plannen allerlei activiteiten. De reflectiegroep “Kunst, Wetenschap en Technologie” organiseerde
recent, in samenwerking met de Jonge Academie, een bijzonder geslaagde dag over “Kunst en Wetenschap in symbiose”.
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Naast een tentoonstelling van kunstwerken en aangepaste voordrachten werd ook het nieuwste nummer
van MAJA gepresenteerd. Het succes nodigt zeker uit
tot meer activiteiten van werkgroepen van de KVAB in
samenwerking met de Jonge Academie.
In ieder geval wordt iedereen bedankt die aan deze
activiteiten heeft meegewerkt, evenals de leden van
KVAB, JA en anderen, die op enthousiaste wijze
meewerkten aan de panels van de Vlaamse Wetenschapsagenda. Meer dan tienduizend vragen,
komende uit brede lagen van de bevolking, moesten
geclusterd worden tot een aanvaardbaar en overzichtelijk geheel van overzichtsvragen, waarin men de
oorspronkelijke vragen nog kon terugvinden en die
tevens voldoende konden aansporen tot verdere
reflectie en actie. Zowel KVAB als JA hebben hier met
overtuiging aan meegewerkt. Mijn dank gaat tevens
uit naar allen die gezorgd hebben voor een uitstekende selectie aan laureaten voor de Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie, maar eveneens aan
iedereen die op welke wijze ook heeft meegewerkt
aan de totstandkoming van een nieuw nummer van
het Nationaal Biografisch woordenboek, dat eerlang
zal verschijnen.
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Al dit werk dient op een professionele en werkbare
manier door de staf ondersteund te worden. Met de
beperkte bezetting van enkele maanden terug was dit
niet langer mogelijk. Het nieuwe convenant laat ons
toe om nieuwe medewerkers aan te werven. De
rekrutering is ondertussen reeds gedeeltelijk gebeurd
en we hopen dat heel binnenkort de versterking van
de staf zal afgerond zijn. Op die manier zullen we in
staat zijn om alle activiteiten en initiatieven op een
efficiënte manier te plannen en te ondersteunen.
Ondertussen werkt binnen de staf ook een archivaris
die in een eenjarig project het historisch archief van de
Academie onder handen neemt.
Noteer alvast in uw agenda onze activiteiten van deze
herfst, waaronder zeker het Eindejaarsconcert op 23
november, met de creatie van ‘Songs of Innocence’
van Lucien Posman, de uitreiking van de Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie op 27 november
en het slotcongres van de Denkerscyclus over CERN op
30 november.

Freddy Dumortier
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Denkersprogramma
Vlaanderen, België en CERN
Interview met Walter Van Doninck
Nathalie Boelens

De Denkerscyclus ‘Vlaanderen, België en CERN’ is een
initiatief van de Klasse van de Natuurwetenschappen
van de KVAB. Buitenlands lid Walter Van Doninck is
‘Thinker in residence’. Een analyse wordt gemaakt van
de rol die CERN inneemt voor België in het algemeen,
en voor Vlaanderen in het bijzonder. Het slotsymposium
zal plaatsvinden op 30 november in het Paleis der
Academiën.
Hoe bent u betrokken geraakt bij het Denkersprogramma?
Sinds 2014 ben ik buitenlands lid van de KVAB. Toen was
ik actief in CERN waar ik 17 jaar werkte als gedetacheerd medewerker. Sinds 2008 was ik de Belgische
wetenschappelijk vertegenwoordiger in de Raad van
CERN. In januari 2014 ben ik voor twee jaar
vice-president van de Raad geworden. Uiteraard ken ik
het reilen en zeilen van CERN zeer goed. Mijn eerste
experiment in CERN deed ik reeds in het kader van mijn
doctoraat in 1971. Ik was toen als zomerstudent in
CERN. Sindsdien heb ik altijd onderzoek gedaan aan
de installaties van CERN. Vandaar dat het een voordehand liggende keuze was om mij te vragen om mee na
te denken over Vlaanderen, België en CERN.
Hoe is de ‘Fact finding’ voor het Denkersprogramma
verlopen?
De eerste zes maanden van dit jaar ben ik meermaals
naar CERN afgereisd om bij de bevoegde mensen al
het relevante cijfermateriaal te vergaren. Deze gegevens zullen later als addendum gepubliceerd worden
bij het rapport: bijvoorbeeld hoeveel Belgen er verbonden zijn aan CERN, wat is de financiering vanuit België
en in België, wat is de return?
De stuurgroep was samengesteld uit onderzoekers
vanuit alle universiteiten in Vlaanderen en kwam
regelmatig bijeen. Ik heb daarnaast ook beroep
gedaan op mijn contacten aan de andere kant van
de taalgrens. Het Denkersprogramma gaat over
Vlaanderen, België en CERN. Vlaanderen zal benadrukt worden maar het kan niet losgekoppeld worden
van België. Tijdens het slotsymposium zullen we input
krijgen van tal van experten die belangrijk zijn in het
CERN gebeuren.

6

Wat hoopt u te bereiken met het Denkersprogramma?
De grote meerderheid van de bevolking heeft wel al
van CERN gehoord maar weet eigenlijk niet hoe het
allemaal werkt. CERN is een rolmodel voor vele internationale onderzoeksprogramma’s in Europa en wereldwijd. Daarom hoop ik dat niet alleen een breed publiek
CERN beter kan leren kennen maar dat ook collega
wetenschappers uit andere disciplines kunnen ontdekken dat CERN echt de moeite waard is.
CERN is dus niet enkel van belang voor deeltjesfysici…
CERN werd opgericht na Wereldoorlog II, in 1954, door
een aantal zeer vooraanstaande wetenschappers
waaronder Werner Heisenberg en Francis Perrin om de
brain drain vanuit Europa in te dijken. De missie van
CERN was duidelijk: het onderzoeken en trachten te
begrijpen van de meest fundamentele bouwstenen
van de natuur, met andere woorden, het doen aan
fundamenteel onderzoek. Dankzij CERN hebben we nu
het standaardmodel om alle materie die we kennen
hier op aarde en ook in de kosmos te kunnen uitleggen.
Het heeft maar liefst vijf decennia tijd gekost om dit
model op poten te zetten.
Bij de oprichting van CERN was er nog geen sprake van
toegepast onderzoek, zoals bijvoorbeeld onderzoek
naar kernenergie. Maar bij het verrichten van fundamenteel onderzoek moet je instrumenten ontwikkelen
die je toelaten om de fundamentele vragen te beantwoorden die worden gesteld. Daarbij worden apparaten ontwikkeld die achteraf ook belangrijke toegepaste functionaliteiten hebben. Een voorbeeld hiervan
is de kathodestraalbuis die werd ontwikkeld door J. J.
Thompson om de lading over de massaverhouding van
een elektron te kunnen meten. De kathodestraalbuis is
vervolgens gedurende decennia het televisietoestel in
onze huiskamer geworden. Het is zoals druppels die
afspringen van een nat, ronddraaiend fietswiel. Via
fundamenteel onderzoek genereer je sowieso innovatie op technologisch vlak. Het meest markante
voorbeeld daarvan is het world wide web dertig jaar
geleden. Dit is een van de belangrijke aspecten die de
collega wetenschappers, politici en het grote publiek
moet weten: het fundamenteel onderzoek is een
bakermat voor toegepast onderzoek en CERN is
daarvan het rolmodel wereldwijd.
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Denkersprogramma
Vlaanderen, België en CERN
Interview met Walter Van Doninck
(UGent, UAntwerpen, VUB en ULB, UCL, Mons-Hainaut)
en dat werkt prima. Mijn inziens zal het toch ook een
belangrijke aanbeveling zijn dat wanneer wetenschap
wordt verricht op globale schaal – wat nodig is in
bepaald vakgebieden – de grenzen zoals een binnenlandse taalgrens maar ook de grenzen tussen instellingen weinig zin hebben. Deze grenzen worden
overschreden door het hogere belang van het fundamenteel doel dat we hebben om de natuur te begrijpen op de kleinst mogelijke schaal.
Wat mogen we verwachten van het Slotsymposium op
30 november?
In het eerste deel van het symposium zal CERN worden
belicht, in het algemeen maar ook specifiek vanuit
Vlaanderen door twee Belgische wetenschappers Jorgen D’Hondt voor deeltjesfysica en Gerda Neyens
voor de kernwetenschappen. We brengen ook een
kort “virtueel bezoek” aan CERN via een film.
Tijdens het tweede deel geven we het woord aan
sprekers die voordien aan CERN verbonden waren en
ondertussen topposities hebben in de (Belgische)
industrie. Zij vertellen kort wat ze in CERN gedaan
hebben en geleerd hebben en hoe dat heeft bijgedragen tot hun huidige positie. Gian Giudice staat aan het
hoofd van de theorieafdeling van CERN en hij zal ons
vervolgens meenemen in de bijzondere wereld van
wat er nog te ontdekken valt. Met het standaardmodel
kunnen we maar 5% van de materie in het universum
verklaren. Het zal ons een fascinerend beeld geven
van wat nog te verwachten is in de toekomst. Siegfried
Bethke van het Max Planck instituut zoomt in op de
erfenis van CERN voor de mensheid, zowel op wetenschappelijk en technologisch vlak en ook wat betreft
opleiding en onderwijs. Wim Leemans studeerde aan
de VUB en is nu het hoofd van de versnellingsafdeling
van het Lawrence Berkeley Lab in California – hij geeft
een blik in de toekomst van versnellers. Hij werkt zelf
aan nieuwe versnellingstechnieken die het gigantisme
van zo’n versneller zou moeten inkrimpen. De LHC
heeft een omtrek van 27 kilometer. Indien we hoger
willen gaan in energie dan zou de versneller groter
moeten worden, tenzij de nodige energie op een
alternatieve manier kan worden opgewekt. Er zal ook
een toelichting komen van alle programma’s aan
CERN op vlak van opleiding en onderwijs. Als “Thinker in
residence” zal ik tenslotte de dag beëindigen.

Afkortingen
CERN: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire te
Genève.
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MYRRHA: Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech
Applications.

Wie moet er die dag in het auditorium zitten?
Ik hoop dat een breed publiek aanwezig zal zijn op het
symposium
en
hoogwaardigheidsbekleders
en
vertegenwoordigers van de politieke en wetenschappelijke wereld die graag meer te weten willen komen
over CERN en de toekomst van het fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek. Ik hoop ook dat
leerkrachten fysica aanwezig kunnen zijn. Een van mijn
aanbevelingen zal betrekking hebben op het feit dat
België momenteel te weinig gebruik maakt van de
mogelijkheden om een paar weken in de zomer een
bezoek te brengen aan CERN.
Welke boodschap wenst u die dag over te brengen?
Het belang van CERN zal in de verf gezet worden.
Tijdens het symposium zal ik ook zeker inzoomen op het
MYRRHA project, nu fase 1 van het project is goedgekeurd. Dit project werd in CERN geconcipieerd en zal
via een samenwerking met SCK•CEN in België
uitgewerkt worden. Dit is een mooi voorbeeld van hoe
CERN bijdraagt tot innovatieve projecten wereldwijd,
niet alleen op het fundamentele vlak maar ook op
toegepaste gebieden zoals het opwekken van
kernenergie in een nieuwe vorm. De doelstelling van
MYRRHA is m.n. het vinden van een oplossing voor de
twee grote nadelen aan de klassieke kerncentrale. Het
eerste probleem is een gebrek aan een aan/uitknop –
de kettingreactie gaat gewoon voort, dit kan leiden tot
iets als Fukushima of Tsjernobyl. Het tweede nadeel is
het verwerken van radioactief afval. Het idee van
MYRRHA draait rond de transmutatie van kernafval
naar lagere kernen. België mag hier fier op zijn: het is
het enige project op de ESFRI-roadmap voor België.
Dat het nu goedgekeurd is door de federale regering
doet mij hopen dat ook de Vlaamse regering over de
brug zal komen. Op dit sein wachten nl. de andere
Europese landen om ook financieel bij te dragen. De
host state zal steeds de eerste en grootste financiële
investering in het project doen.
Na het symposium zal het eindrapport worden gefinaliseerd. Het wordt opgebouwd op basis van de maatschappelijke koepels – energie, kennis, opleiding,
spin-offs. Het rapport dat beschikbaar zal zijn einde
maart 2019, wordt bezorgd aan de betrokken stakeholders en gepubliceerd op de KVAB website.

LHC: Large Hadron Collider. De LHC is een ondergrondse
deeltjesversneller die zich in een ringvormige tunnel met een
omtrek van 27 km, op een diepte van 50 tot 175 meter bevindt.
Het is het grootste door mensen gemaakte apparaat.
CMS: Compact Muon Solenoid – experiment aan de LHC
waarbij de botsingen van protonen worden geregistreerd en
wordt ingezoomd op het interactieproces.
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Vooruitblik: De Zes Brandenburgse Concerten door Rosas

onder leiding van Anne Teresa De Keersmaeker
en het ensemble B’Rock onder leiding van Amandine Beyer.
Hans Rombaut

Op 12 september 2018 speelde in de Volksbühne in
Berlijn de wereldpremière van De Zes Brandenburgse
Concerten, voor dans geïnterpreteerd door Rosas. In
de lange loopbaan van choreografe Anne Teresa De
Keersmaeker, lid van de Klasse der Kunsten, waren
deze wondere Concerten van Johan Sebastiaan Bach
van in den beginne aanwezig, maar het heeft lang
geduurd vooraleer zij daarvan de uitwerking voor dans
heeft aangevat. Ideeën moeten er wel steeds geweest
zijn. Als geen ander muzikaal oeuvre stralen deze zes
magische composities beweging, ritme, gratie en zwier
uit, aspecten die zo nauw aansluiten bij de dans.
Bepaalde delen zijn trouwens danscomposities, zoals
guige en sarabande. Compositorisch behoren ze meer
tot de kamermuziek, maar hun monumentaliteit is van
dien aard dat men deze Concerten vaak beschouwt
als concerti grossi. De uitvoeringspraktijk is tijdens de
laatste 4 tot 5 decennia geëvolueerd van een (veel te)
groot barokorkest naar een veel kleinere bezetting.
Anne Teresa De Keersmaeker heeft die evolutie heel
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goed aangevoeld: expressie en beweging, die zo
essentieel zijn in de dans, zijn zoveel nadrukkelijker
aanwezig in de uitvoeringen in een kleine bezetting.
Lag de ontleding van de beweging en de expressie
ervan niet aan de oorsprong van Rosas? Het lijkt er op
dat de tijd nu pas rijp was om dit avontuur aan te gaan:
De Zes Brandenburgse Concerten worden in deze
productie uitgevoerd door het Gentse ensemble
B’Rock, samengesteld uit 20 muzikanten onder leiding
van Amandine Beyer. De choreografie wordt gedragen door 16 dansers uit verschillende generaties van
Rosas. In oktober 2018 wordt dit huwelijk tussen muziek
en dans uitgevoerd in New York en Lissabon. Daarna
komt ze dichter bij ons op de podia van De Munt in
Brussel (5-9 januari 2019), het Brugse Concertgebouw
(27-28 februari 2019), het Palais Garnier (Opéra) in Parijs
(8-14 maart 2019), Kunsthuis Gent (Opera) (20-21 maart
2019), DeSingel Antwerpen (3-6 april 2019), de Opéra
van Rijsel (24-26 mei 2019) en Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg (12 juni 2019).

Nieuwe Standpunten van de Academie
Standpunten 57: De mobiliteit van morgen: zijn we
klaar voor een paradigmawissel?
Het mobiliteitsvraagstuk is een complex en multidimensionaal probleem dat een dringende aanpak vereist.
Zowel de persoonlijke verplaatsingsbehoeftes als het
goederenvervoer zullen blijven toenemen. Het huidige
beleid vertrekt teveel vanuit een focus op snelle
gedeeltelijke oplossingen. Bijkomende infrastructuurwerken worden uitgevoerd terwijl dit vaak ten koste
gaat van de nodige aandacht voor de beschikbare
middelen en hun onderhoud.
Dit Standpunt formuleert aanbevelingen voor de transitie naar een nieuwe mobiliteit die geënt is op een
bredere samenwerking tussen wetenschap, beleid,
industrie en maatschappij. Diverse wijzen van aanpak
worden geëvalueerd, rekening houdend met mens en
milieu. Wat volgt is een pleidooi voor een geïntegreerde visie op mobiliteit en ruimtelijke ordening. Een
objectieve situatiebeschrijving is nodig om de juiste
knooppunten te lokaliseren in een gebiedsgerichte
aanpak. Via knooppunten kan zoveel mogelijk vervoer
maximaal gebundeld worden. Het goed functioneren
en juist lokaliseren van die knooppunten is fundamenteel om de nodige transities in het gebruik van de
verschillende vervoersmodi te realiseren. Ook digitalisering en big data bieden opportuniteiten – de gegevens
rond mobiliteit zijn nu nog te gefragmenteerd beschikbaar; duidelijke contracten waarbij data gedeeld
worden met het oog op de verbetering van de dienstverlening zijn een noodzaak.
De overheid draagt een belangrijke verantwoordelijkheid op vlak van mobiliteit: de rol van de overheid
omvat het bewaken van de solidariteit en een streven
om die basisbehoeften en de emanciperende werking
van toegang tot werk en opleiding voor iedereen open
te houden. Een gepaste strategie zal enkel gerealiseerd kunnen worden mits nauwe samenwerking tussen
alle belanghebbenden in het mobiliteitsdebat.

Op 13 november wordt het Standpunt voorgesteld,
gevolgd door een panelgesprek:

Programma
15:30

Inleiding: Standpunt & Aanbevelingen
ir. Willy Van Overschée, KVAB
Prof. Cathy Macharis, VUB-MOBI
Mevr. Julie Mabilde, Team Vlaams Bouwmeester
Prof. Alex Van Breedam, TRI-VIZOR, Antwerp
Management School, KU Leuven

15:55

Introductie Peter Jones
Prof. Dirk Lauwers, UGent, UAntwerpen

16:00

Keynote: Shifting the mobility paradigm: past
successes and future challenges
Prof. Peter Jones, Centre for Transport Studies,
UCL

16:30

Panelgesprek & debat
Moderator: Veerle De Vos, VRT
Panelleden: de auteurs gaan in dialoog met Pascal Smet, Brussels Minister van Mobiliteit en
Openbare Werken
Koen Kennis, Stad Antwerpen, Schepen van
Mobiliteit
Jan Vermeulen, Burgemeester Deinze
Filip Watteeuw, Stad Gent, Schepen van
Mobiliteit en Openbare Werken

17:30

Receptie

Registratie: www.kvab.be/standpunt-mobiliteit

Auteurs: Denis De Bruyne, Koen Kerckaert, Dirk Lauwers,
Julie Mabilde, Cathy Macharis, Alex Van Breedam,
Valentin Van den Balck, Willy Van Overschée, Bart
Vannieuwenhuyse, Yvan Verbakel
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Nationaal Biografisch Woordenboek deel 23
verschijnt binnenkort

In de loop van het najaar 2018 verschijnt het 23ste deel
van het Nationaal Biografisch Woordenboek. Het
volume bevat 106 biografieën geschreven door 42
auteurs, die daartoe nieuw onderzoek verrichtten in
bibliotheken en archieven. Zoals steeds zijn er maatschappelijke en culturele sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn, zoals de schilders (16 lemmata), schrijvers
(11), geestelijken (11), edelen en vorsten (11), muzikanten (10), politici (8), natuurwetenschappers (8) en
ondernemers (7). Wat kleiner in aantal zijn de artsen (4),
menswetenschappers (4), dansers (4), architecten (3),
feministes (3), beeldhouwers (2), journalisten (2), een
humanist en een tapijtkunstenares. Het aantal vrouwen
(20) nadert de 20 %, maar ook het aantal vrouwelijke
auteurs is quasi 20 %. Dat laatste is opnieuw een hoogtepunt.
Zoals steeds zijn er een aantal heel bekende figuren
opgenomen, zoals Raymond Brulez, August van
Cauwelaert, Paul de Wispelaere, Jean Brusselmans,
Jane Graverol, Gustaaf Verriest, landvoogd Leopold
Willem van Oostenrijk, koning Willem I van Oranje, Staf
Nees, Armand Preud'homme en Wannes van de Velde.
Anderzijds zijn er minder bekende namen wiens werk
bekend is bij tienduizenden landgenoten, zoals
Jacques Moeschal (de Pijl van Expo '58, het Teken aan
het begin van de autostrade in Groot-Bijgaarden en
talloze andere merktekens), Hilde van Sumere (het Oog
voor Eeklo, het Vredesteken op de Wapper in Antwerpen...), Jozef Schellekens (het raadhuis van Deurne, het
openluchttheater in het Rivierenhof en het gebouwencomplex aan het Zilvermeer in Mol). Sommige onbekenden waren ooit beroemd, zoals Marie van Gastel,
die drie maal de VS rondreisde om geld in te zamelen
voor de liberty loans tijdens W.O. I, tevens de eerste
vrouw ooit die een toespraak hield in een Amerikaans
parlement, Juliette Adant, die wetenschappers en
kunstenaars samenbracht in kasteel Cantecroy onder
wie Albert Einstein, Rabindranath Tagore, Frederik van
Eeden, Pieter Geyl enz. Twee vrouwen, Antoinette
Brepols en Josephina Dessauer bouwden hun drukkerij
in Turnhout uit tot een wereldfirma. Damiao de Góis was

Antonia Brepols

Josephine Dessauer

Raymond Brulez
August van Cauwelaert
André Hubert Dumont

Leopold-Willem van Oostenrijk

Jacques Moeschal
Jean Portaels

Willem I van Oranje

Jan Craeybeckx

Damiaan de Góis

Thérèse Goldschmidt
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NB
W
Juliette Adant

André Dumont
Marie van Gastel

Staf Nees

de grootste Portugese humanist, hij was van Vlaamse
afkomst en verbleef in de Nederlanden van 1523 tot
1545. Hij speelde een belangrijke rol in de handelsactiviteiten tussen de Hanzesteden en Portugal via Antwerpen. Er zijn de geologen van wereldformaat Jules
Cornet, die de koperertsen in Katanga ontdekte en
beschreef, en vader en zoon André Dumont, de eerste
was diegene die België en omgeving geologisch
volledig onderzocht en beschreef, en daarvan een
geologische kaart publiceerde, de laatste was de
ontdekker van de steenkoollagen in Belgisch Limburg.
Er is de auteur van de “Bierbijbel” Jean de Clerck en
Alphonse Cappuyns, de wetenschapper die ontdekte
hoe citroenzuur op industriële schaal kon geproduceerd worden in Tienen. Er is het waanzinnige avontuur
van kolonel Wijbrand de Jongh uit Lommel die zowel in
het Hollandse en het Franse leger diende, en voor
laatstgenoemd land vocht in Rusland, vandaar te voet
terugkwam om in het leger van de geallieerden deel te
nemen aan de veldslagen van Quatre Bras en Waterloo, om zo Napoleon te verslaan. Er is de nu totaal
onbekende zanger Giovanni Inchindi, die als bariton
beroemd was in Frankrijk, Italië en Spanje in de 19de
eeuw, afkomstig uit Brugge en aldaar geboren als Jean
François Hinnekindt. Er zijn de hoge ambtenaren Snoy
et d'Oppuers en Van Tichelen, die mee de Verdragen
van Rome onderhandelden. Kortom het nieuwe deel
van het NBW bevat weer een schat aan gegevens, die
het waard zijn om te ontdekken.

Paul de Wispelaere

N
WB

Armand Preud’homme
Wannes van de Velde

Hilde van Sumere

Laureaten Wetenschapscommunicatie

De KVAB en de Jonge Academie reiken jaarlijks de
“onderscheidingen wetenschapscommunicatie” uit
aan wetenschappers met een sterke verdienste in
wetenschapscommunicatie. Ieder jaar worden twee
types onderscheidingen uitgereikt: een loopbaanprijs
voor een onderzoeker die gedurende zijn of haar hele
loopbaan grote inspanningen voor wetenschapscommunicatie deed met daarnaast een aantal jaarprijzen
voor onderzoekers die zich gedurende het voorbije jaar
intensief hebben ingezet voor een concreet project
rond wetenschapscommunicatie. De laureaten voor
2018 werden bekendgemaakt op 20 september 2018.
De uitreiking heeft plaats in de KVAB op 27 november
2018.
Loopbaanprijs 2018:
Jean-Jacques Cassiman wordt onderscheiden voor zijn
jarenlange en daadkrachtige inzet voor communicatie
met een breed publiek over onderzoek met grote
relevantie. Zijn wetenschapscommunicatie heeft een
grote impact op een breed publiek en hij heeft daarbij
oog voor het maatschappelijke belang. Zijn activiteiten
op het vlak van wetenschapscommunicatie overstijgen ook zijn eigen onderzoeksdomein. Hij speelt duidelijk een pioniersrol binnen het gebied van de genetica.
Met zijn werk op vlak van zeldzame ziektes en de
oprichting van het Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen breekt hij een belangrijke lans voor
miljoenen patiënten.

Worden onderscheiden met jaarprijzen:
Koen Aerts (UGent) voor zijn publicaties over de wijze
waarop de bezettingsgeschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog een impact heeft gehad op de naoorlogse Belgische samenleving. Het zijn bijzondere prestaties met grote impact in verschillende formats
(tv-documentaire op Canvas, 2 boeken en een online
platform) die een vaak gevoelig thema verfrissend en
verrijkend tot bij een ruim publiek brachten. (a)
Johan Swinnen (KU Leuven) voor zijn activiteiten rond
‘Post voor Compostella’. Vanuit zijn eigen persoonlijk
verhaal heeft prof. Swinnen heel wat mensen weten te
bereiken en kankeronderzoek onder de aandacht
gebracht, met ook aandacht voor onderzoeksproces
en -financiering. Via een zeer innovatieve aanpak
zorgt hij voor laagdrempelige en brede communicatie.
(b)
Angelique Van Ombergen (UAntwerpen) voor haar
zeer diverse wetenschapscommunicatieactiviteiten. Zij
is een gedreven wetenschapper met oog voor de
buitenwereld. Met haar uitzonderlijke combinatie van
neurowetenschappen en ruimtevaart weet zij een ruim
publiek ongetwijfeld te prikkelen. (c)
Katrien Kolenberg (UAntwerpen en KU Leuven) voor
haar diverse deelnames aan en organisatie van
evenementen en media-optredens rond de thema's
astrofysica en STE(A)M. Haar enorme gedrevenheid als
wetenschapper om wetenschappelijke thema's op
een laagdrempelige wijze te vertalen aan een breed
publiek is indrukwekkend. En ze heeft oog voor diverse
wetenschappelijke disciplines. (d)
Ruben Evens (UHasselt) en Eddy Ulenaers voor hun
diverse activiteiten rond de Nachtzwaluw. De jury
waardeert de mooie portfolio waaronder ook citizen
science en de vele variatie in het betrokken publiek. (e)
Tessa Kerre (UGent) voor haar motion comic
‘Immuno-T’. Het gebruik van vernieuwende technologie (motion comic) om aan wetenschapscommunicatie te doen vormt een originele en schitterende manier
om een complex thema op een laagdrempelige wijze
te communiceren aan een breed publiek. (f)
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Giovanni Samaey (KU Leuven) voor het boek X-Factor.
Het is een mooi vormgegeven boek dat uitnodigt om
meer over het nut van wiskunde in het dagelijks leven
te weten te komen en op die manier jongeren enthousiast te maken voor wetenschappelijke vakken, maar
ook de curiositeit van het grote publiek weet op te
wekken. (g)
Bram Caers, Elisabeth de Bruijn, Veerle Fraeters, Wouter
Haverals, Mike Kestemont, Patricia Stoop en Anke
Verschueren (UAntwerpen, Redactieteam van MOOC
Middelnederlands) voor hun online cursus over Middelnederlandse literatuur die een blijvend en groot publiek
bereikt. Zij leverden zo een grote inspanning om
middeleeuwse werken terug tot leven te brengen. Een
toch niet zo evident thema krijgt op een leuke manier
duurzame herwaardering en aandacht. (h)
Johan De Caluwe, Mathilde Jansen, Fieke Van der
Gucht, Nicoline Van der Sijs (UGent) voor hun boek
‘Atlas van de Nederlandse taal’. Het is een zeer leerrijk
werk dat de weg naar een ruim publiek vond en veel
media-aandacht heeft gekregen. Het boek is dan ook
zeer toegankelijk voor een breed publiek en brengt
kennis op een ludieke wijze over. (i)
Marc Kochzius (VUB) voor zijn “lezingen” voor een jong
publiek met een vernieuwend concept en een
originele aanpak. In zijn kinderlezingen over koraalriffen
gebruikt hij gekende figuren, zoals Nemo en Dory, en
speelt zelf muziek in zijn duikpak. Dit alles zet de fantasie
aan het werk en vormt zo een eenvoudig opstapje
naar de wetenschap. Voor jongeren gebruikt hij standup comedy in de Bright Club om met muziek op een
humoristische manier zijn onderzoek te benaderen. (j)

14

f

g

i

l

h

j

Elias Adriaensens, Jeroen Aerts, Petya Georgieva,
Maarten Haspeslagh, Julie Nys, Annerieke Sierksma,
Michael Staring, Ann Van der Jeugd, Constantin van
Outryve-d' Ydewalle, Vinoy Vijayan (jonge onderzoekers achter Infopunt Proefdierenonderzoek) voor hun
initiatief dat genuanceerde informatie over proefdieronderzoek bij het brede publiek brengt. Infopunt
Proefdieronderzoek vervult een maatschappelijke rol:
het wil niet enkel mensen informeren maar ook de
huidige "gevoelige" misconcepten bestrijden. Het is
een actief en duurzaam project dat slim wordt
uitgevoerd, een primeur voor Vlaanderen. (k)
Ann Buysse (UGent) voor haar project ‘Van Ivoren
Toren naar Babbelbox’. De jury looft de originele
aanpak: gebruik maken van de populariteit van
foodtrucks om de dialoog met de burger aan te gaan
zorgt voor een ruim bereik, ook voor een typisch minder
bereikbaar publiek. Het project biedt een mooie inkijk
in het wetenschappelijke bedrijf en communicatie over
de rol van een universiteit. (l)
Caroline Masquillier (UAntwerpen) voor haar project
‘Uganda’s Special Needs’. Het betreft hier een maatschappelijk erg relevant en origineel project met een
zeer groot bereik. Deze foto- en videotentoonstelling is
een realisatie van ‘Field’
(www.facebook.com/www.field.community/).
Caroline richtte dit collectief van creatievelingen op
om wetenschap en academische resultaten op een
toegankelijke en creatieve manier te vertalen naar een
breed publiek. (m)
Jan Papy (KU Leuven) voor zijn project Erasmus’ Dream.
Dit omvat niet alleen het opzetten van succesvolle
tentoonstelling rond het Drietalencollege, maar ook
diverse randactiviteiten, zoals een erfgoedwandeling,
de redactie van een essayboek en een catalogus in
meerdere talen, alsook het opleiden van gidsen om zo
nog meer mensen te bereiken. (n)

n
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Karel Van Nieuwenhuyse (KU Leuven) voor de Grote
Geschiedenisquiz. Het is een leuk, origineel en leerrijk
project dat 100.000 burgers heeft bereikt op een
interactieve manier. (o)
Fien Danniau, Gita Deneckere, Ruben Mantels en Davy
Verbeke (UGent) voor hun activiteiten rond UGentMemorie. Veelzijdig, boeiend en mooi. Een bijzondere
verregaande inspanning om de geschiedenis van een
universiteit op een minder klassieke en visueel attractieve manier te brengen. Een tijdloos digitaal naslagwerk dat nog vele jaren zal meegaan. (p)
Hannelore Bové (UHasselt), voor haar veelheid aan
activiteiten, niet-aflatende inspanning en enthousiasme om wetenschap tot bij het grote publiek te
brengen. (q)
Wannes Dupont (UAntwerpen), Elwin Hofman (KU
Leuven) en Jonas Roelens (UGent) voor Verzwegen
Verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in
België. Het boek vertaalt historisch onderzoek aan
verschillende Vlaamse universiteiten naar een breed
publiek en knoopt aan bij een belangrijk maatschappelijk debat. Door de organisatie van heel wat randactiviteiten (panelgesprekken, blogs, voordrachten) en
tussenkomsten in diverse media werd maximaal in
dialoog getreden met de beoogde lezers. (r)
Sam Poppe (VUB) voor zijn adequate communicatie
over zijn eigen onderzoeksdomein: vulkanen. De jury
waardeert de proactieve wetenschapscommunicatie.
Door het actief nuanceren van berichtgeving draagt
hij bij aan een verhoogde kennis over vulkanen bij
journalisten en het grote publiek. (s)
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OPROEPEN
Prijs van de
Stichting 2019

Vlaamse

Wetenschappelijke

In 2019 wordt de Prijs van de VWS uitgereikt in de
Biomedische wetenschappen. Kandidaturen
moeten worden ingediend uiterlijk op 31
december 2018. De prijs bedraagt 10.000 euro
en wordt toegekend op basis van wetenschappelijke criteria en de betekenis van de studie
voor de versterking van de wetenschappelijke,
maatschappelijke of culturele positie van Vlaanderen in de wereld.

Frans Van Cauwelaertprijs 2019
In 2019 wordt de Frans Van Cauwelaertprijs
uitgereikt in de Biomedische wetenschappen.
Kandidaturen kunnen worden ingediend tot 30
april 2019. De prijs bedraagt 7.500 euro.
Reglement en inschrijvingsformulieren zijn te
vinden op www.kvab.be/prijzen.

Maarten Van Dijck (UGent) voor zijn tentoonstelling en
online boek ‘In de ban van de tijd’. De ambitieuze
tentoonstelling en de keuze voor een innovatief
medium (online boek) zorgden voor een ruim en divers
bereik. (t)
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ACTUA
1

2

Denkersprogramma
30 november 2018, 10.00 uur: Slotsymposium van het
denkersprogramma ‘Vlaanderen, België en CERN’,
waarover meer informatie op p.9.

Academisch Cultureel Forum
Da Vincilezingen:
Woensdag 21 november 2018, 17.30 uur: Sven Dupré:
‘Hoe glas de wereld van kunst en wetenschap veranderde’.
Eindejaarsrecital:
Vrijdag 23 november 2018, 19.30 uur: Creatie ‘SONGS of
INNNOCENCE’,
Een cantate voor sopraan, kamerkoor en harp; een
compositie van Lucien Posman op gedichten van
William Blake. Uitvoerders: Emma Posman, sopraan,
AQUARIUS kamerkoor o.l.v; Marc M. De Smet en Stef
Van Vynckt, harp.
Tickets: € 10 – www.kvab.be/songsofinnocence
________________________________________
Terwijl overzee de Franse revolutie losbarstte,
publiceerde William Blake (1757-1827) zijn negentien
‘Songs of Innocence’ (1789). In 1794 voegt hij er vijfentwintig ‘Songs of Experience’ aan toe. Samen vormen
ze het meest toegankelijke deel van zijn oeuvre: ‘Songs
of Innocence and of Experience Shewing the Two
Contrary States of the Human Soul’. Met deze ‘Songs of
Innocence’ positioneerde Blake zich in het educatieve
genre van het kinderboek en linkte zijn poëzie aan het
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debat over de opvoeding dat komaf wou maken met
de toen heersende opvattingen. De ‘Songs of
Innocence’ bezingen de mens die nog verkeert in een
toestand van onschuld of die nog vertoeft in het ‘Rijk
van de Verbeelding’ en nog niet besmet is door de
‘wereldlijkheid’. Ze zijn een ode aan alle positieve –
maar ook fragiele - facetten van de Verbeelding en
aan de ‘On-wereldlijkheid’: onschuld, lieflijkheid,
kinderlijkheid, vrijheid… Blake etste en illustreerde deze
‘songs’ op koperplaat en kleurde ze in met de hand.
Naar verluidt zong hij ze ook graag, bij voorkeur op
ongekunstelde wijze. Op die manier creëerde hij
miniatuur-gesamtkunstwerken
(kunstwerken
die
verschillende kunstdisciplines verenigen) waarin de
verbale inhoud, de voorstellingsinhoud, de vorm, de
kleur en de muziek een eenheid vormden en waarin
woord en symbool elkaar wederzijds versterken. Als de
belangrijkste criticus van de rede, wetenschap en
techniek in de periode van de Verlichting en van de
Industriële revolutie, ervoer hij het leven van de
Verbeelding als meer reëel dan de materiële wereld.
Heel wat latere en moderne kritiek op wetenschap en
techniek is reeds door hem geformuleerd.
De componist Lucien Posman is eredocent aan het
Koninklijk Conservatorium Gent en is lid van de Klasse
Kunsten. Een groot deel van zijn vocaal oeuvre is
gewijd aan het werk van W. Blake. Hij zette de
volledige cyclus ‘Songs of Innocence’ op muziek als
avondvullende cantate. De 25 ‘Songs of Experience’
zette hij vroeger op muziek voor verschillende bezettingen. Hiermee is hij de tweede componist die beide
gedichtencycli integraal toonzette. Emma Posman
maakte een internationaal opgemerkt debuut als
‘Koningin van de nacht’ in Die Zauberflöte van Mozart
tijdens de Salzburger Festspiele 2018’. Ze behaalde
haar Master diploma in de klas van Hendrickje Van
Kerckhoven aan het Conservatorium van Gent. Marc
M. De Smet en het AQUARIUS kamerkoor verwierven
internationale weerklank met hun vertolkingen van
hedendaagse vocale muziek. Marc M. In 1988 kreeg
M.M. De Smet de Julien ROUSSEL-prijs voor de promotie van de Vlaamse muziek. In 2005 ontving hij de
Fuga-prijs (SABAM) voor de promotie van de Belgische
muziek. Stef Van Vynckt is een virtuoze master-student
uit de klas van Arielle Valibouse aan het Koninklijk
Conservatorium Gent.

Emma Posman
Foto Gie Sels

3

Standpunten

4

Contactfora

13 november 2018, 15.30 uur: ‘De mobiliteit van
morgen: zijn we klaar voor een paradigmawissel?’,
Standpuntvoorstelling met debat. Meer informatie op
p.11.

8

30 november 2018: Marc Nyssen (VUB): Data sciences
and health care.
6 en 7 december 2018: René Vermeir (UGent): Addressing the Public Abroad: Strategies of Cultural and Public
Diplomacy in the Early Modern Habsburg World (15501750).

7 en 8 februari 2019: Benjamin De Cleen (VUB):
Discourse Theory: Ways Forward.

Op de Raad van Bestuur van ALLEA (All
European Academies) op 6 september
2018 werd Hubert Bocken (Klasse Menswetenschappen, erevoorzitter van de KVAB)
verkozen tot Ondervoorzitter van de
European Federation of Academies of
Sciences and Humanities. Een positie die hij
zal waarnemen tot 2020 en deelt met
Graham Caie (Royal Society of Edinburgh)
en Krista Varantola (Council of Finnish
Academies).

Jonge Academie
8 november 2018, 15.30 uur: ‘Zijn we goed bezig? Uitdagingen en evoluties in de academische loopbaan’.

6

7

Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie
27 november 2018, 15.30 uur: Uitreiking van de onderscheidingen Wetenschapscommunicatie. De laureaten worden voorgesteld door Jan Hautekiet. De
keynote wordt verzorgd door Damya Laoui (Jonge
Academie, New Scientist Wetenschapstalent 2018).
Over de laureaten vindt u meer informatie op p.13.

Frans Van Cauwelaertfonds
De Academische zitting waarop de uitreiking van de
Frans Van Cauwelaertprijs plaatsheeft is voorzien op 7
december 2017 om 17.30 uur.

Leden van de Klasse Natuurwetenschappen, Koen Binnemans en Véronique Van
Speybroeck, werden verkozen tot ChemPubSoc Europe Fellow (2016/2017). Dit
Fellowship is de hoogste onderscheiding
die wordt uitgereikt door ChemPubSoc
Europe, een samenwerkingverband van
16 continentale Europese verenigingen,
waaronder de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging, die kwalitatief hoogstaande
chemische
vaktijdschriften
uitgeeft.
In juni 2018 werd Gilbert Froment (Klasse
Technische Wetenschappen) erkent als
Doctor Honoris Causa van het Boreskov
Institute of Catalysis (Siberian Branch of the
Russian Academy of Science) in Novosibirsk.

13 en 14 december 2018: Koenraad Verboven (UGent):
Law and Economic Performance in the Roman World.

5

Benoemd

9

Onderscheiden
Professor Willy Verstraete, milieuspecialist
en lid van de Klasse Technische Wetenschappen, werd op 11 juli 2018 gehuldigd
met het Groot Ereteken van de Vlaamse
regering. De bekroonden zijn uitzonderlijk
verdienstelijk geweest of hebben door hun
uitzonderlijke talenten bijgedragen aan het
positieve imago en de uitstraling van
Vlaanderen.
Op 5 juni tijdens de 18-de euspen International Conference and Exhibition in Venetië
ontving Professor Hendrik Van Brussel
(Klasse Technische Wetenschappen) de
"euspen 2018 Life Time
Achievement
Award". euspen is de European Society for
Precison Engineering, waar Prof. Van
Brussel ooit nog president van was.

5
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Terugblik: De schenking van twee Zelfgaven door Felix de Boeck aan de KVAB
Hans Rombaut

Op het secretariaat van de KVAB bevinden zich
twee werken van Felix de Boeck (1898-1995), die
duidelijk aan elkaar verwant zijn. Het ene is overwegend geel getint, het andere rood. Beiden stellen
een mens voor in een bijna loodrecht, in de diepte
verkleinend vogelperspectief, die de handen in de
hoogte in elkaar strengelt en omsloten wordt door
een perfecte cirkel, geplaatst in een vurige gloed.
Op de rode versie staat op de achterzijde: “schenking door F. de Boeck aan de Vlaamse Academie
25/8/1993”.
Toen De Boeck op 26 oktober 1970 corresponderend lid van de KVAB werd, was hij bijna 73 jaar oud.
Zijn creatieve artistieke periodes lagen dan al
achter de rug, niettegenstaande hij bleef schilderen tot op zeer hoge leeftijd. De KVAB publiceerde
van hem een biografie, opgesteld door R. M. de
Puydt, in het Nationaal Biografisch Woordenboek
dl. 22 (2016), waarin deze twee werken ook aan
bod komen. Ze dragen de titel Zelfgave (twee
versies), 80 x 60 cm, olie op doek, en worden
omschreven als twee picturale explosies.

De Zelfgave vormt vanaf 1942 het laatste thema in
het oeuvre van De Boeck; hijzelf vond het ook het
mooiste. Hij maakte er honderden versies van,
waarbij de handen wringen, woelen en zoeken uit
wanhoop en vertwijfeling. Hij zegt hierover zelf:
“mijn psyche en mijn evolutie als schilder droegen
mij als het ware naar het schoonste thema van mijn
carrière: de Zelfgave. De mens die zichzelf geeft is
driemaal heilig in eender welke godsdienst of
religieuze ongebondenheid. Ik hoop dat ik daags
voor mijn dood nog een Zelfgave mag schilderen”.
De Boeck was een diepgelovige mens en hij gaf
daaraan ook uiting in zijn artistiek werk. Op 25
augustus 1993 gaf hijzelf deze twee versies van de
Zelfgave aan de Academie. Hij was toen de 95
voorbij. Het zijn prachtige uitwerkingen van een
hemelse gloed, die vertrekt vanuit het midden van
het doek, waar die getemperd wordt door het
samenkomen van de nagels van de twee middenvingers van de menselijke figuur, die in beide versies
een donker middelpunt vormen. Met deze schenking heeft Felix de Boeck ongetwijfeld een bedoeling gehad. Beide werken lijken wel zijn persoonlijke
expressie van de laatste woorden van Christus
volgens het evangelie van Johannes: “het is
volbracht”. Symbolisch vormen ze dus het
orgelpunt van zijn leven als kunstenaar.
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