Vooruitblik: Returning the Gaze - Karin Hanssen
Overzichtstentoonstellingen in Museum Helmond in Helmond, Nederland van 12 maart tot 10 juni
2019 (opening op 10 maart) https://www.museumhelmond.nl/tentoonstelling/karin-hanssen/ en in
De Garage, Mechelen van 22 juni tot 31 augustus 2019
http://www.cultuurcentrummechelen.be/tentoonstellingen/2018-2019/karin-hanssen
+ book presentation Returning the Gaze (Stockmans Uitgeverij, 2019, Text Charlotte Mullins).
KVAB-lid en doctor in de Kunsten Karin Hanssen
(°Antwerpen, 1960) is beeldend kunstenaar, kritisch
auteur en feministische activiste. Zij doctoreerde in 2016
aan de Universiteit Antwerpen met het feministische “De
Geleende Blik – in dialoog met de tijd” over de “terugblik”
binnen het hergebruik van fotografische beelden en over
de kenmerken van het beeld van de vrouw in de schilderkunst. De blik, gender, de “Rückenfigur” en de voorstelling van vrouwen zijn steeds terugkerende thema’s in
Hanssens werk. Als activiste startte ze in 2011 “Contemporary Women Artists in Belgium”, een on line databank en
agenda ter promotie van professionele vrouwelijke
beeldende kunstenaars werkzaam in België. Sinds 2012
werden haar teksten over kunst en over (vrouwelijke)
kunstenaars gepubliceerd in o.m. Hart Magazine, A Prior,
Rekto:Verso, Mister Motley en Forum+. In 2013 maakte ze
de documentaire “In dialoog met Luc Tuymans” over de
blik en de terugblik in zijn en haar werk.
Karin Hanssen beweegt zich als schilder in verschillende
werelden en tijdvakken. Haar bronnenmateriaal bestaat
voornamelijk uit oude publieke foto’s uit de jaren ‘50 tot
‘70 en taferelen uit de 17de-eeuwse genreschilderkunst,
die ze transcribeert naar het heden. Momenteel loopt
nog haar tentoonstelling RTG /Frames & Fragments in de
Galerie Sofie Van de Velde in Antwerpen (tot 2 maart
2019), waarna op 12 maart in Helmond in Nederland de
overzichtstentoonstelling Returning the Gaze aanvangt.
In deze tentoonstelling krijgen de blik – en de blik die
beantwoord (of teruggeworpen) wordt – een prominente
plaats: de blik als sociaal masker, als spiegel van de
ander en de afwezigheid van de blik. Een selectie van
werken uit de laatste 25 jaar voert de toeschouwer op reis
in de tijd, met sprongen naar de 17de eeuw, de jaren
‘50-‘70 van de vorige eeuw en het heden. In de recente
schilderijen nemen de vrouw en haar representatie een
centrale plaats in. Uit de manier waarop vrouwen in
beeld gebracht werden, kan veel afgeleid worden over
de morele, sociale en maatschappelijke functie die zij
opgelegd kregen en over de omgang met moraal en de
vrouw in het tijdvak waarin het beeld gemaakt werd. De
beelden uit het verleden die Hanssen toont, zoeken een
confrontatie op met de huidige blik op de mens in de
diverse geglobaliseerde multiculturele samenleving. Net
omdat fotografische beelden al een geschiedenis
hebben en als fotografische getuigen in oplage gepubliceerd werden, o.a. in tijdschriften in een nabij verleden,
onderzoekt zij de impact van het lenen en verplaatsen
van “onschuldige” beelden in tijd en ruimte, de impact
van het zich toe-eigenen en transcriberen en de veranderde betekenis die deze beelden ondergaan tijdens het
verplaatsings- en werkproces. Van een tijd- en plaatsgebonden medium als fotografie ondergaan de beelden
verandering in snelheid tijdens deze ingreep. Ze komen in
de traagheid en verstilling van het medium schilderkunst
terecht, terwijl ze digitaal hun materialiteit en context
verliezen. Tegelijk veranderen ze van status en functie:
een mechanisch beeld in oplage transformeert in een

uniek handgeschilderd werk. Het beeld krijgt een titel,
een groter formaat, textuur en een schriftuur, en beweegt
zich in een nieuwe context losgeknipt van haar
oorsprong. Sinds haar onderzoek over 17de-eeuwse
appropriatie van beelden en beeldfragmenten in de
schilderkunst, hebben ook het beeldfragment en de
pastiche een belangrijke plaats gekregen in haar werk en
ontleedt ze de emancipatie van het beeld van een
fragment naar zelfstandigheid. Door een intense band
aan te gaan met het oude oorspronkelijke beeld en
indirect met de auteur gaat Hanssen een dialoog aan
met de tijd. Die band groeit en wordt intenser tijdens het
langdurige werkproces. Het anders zijn, het anders functioneren van beide soorten beelden versterkt hun eigenheid en vertelt ons veel over de aard van fotografie en
schilderkunst, twee media die hand in hand gaan en
samen gezorgd hebben voor elkaars vooruitgang en
verfijning, voor kruisbestuivingen en artistieke evolutie.
Appropriatie van beelden kent een lange geschiedenis,
nog voor de fotografie werd uitgevonden, en kreeg
sindsdien een bredere, nieuwe en meer gelaagde
betekenis. Hanssens onderwerpen karakteriseren haar
interesse voor de mens in zijn sociale omgeving. Hoe
verhouden mensen zich tegenover elkaar, vroeger en
nu? Hoe werden en worden vrouwen uitgebeeld? Welke
zijn de maatschappelijke krachten die deze uitbeelding
beïnvloeden en veranderen? Vanuit welke blik wordt er
gekeken? Wat zijn de maatschappelijke verwachtingen
naar mannen en vrouwen toe in het binaire gender
denken? Wat zijn de verschillen met vroeger en nu in
deze (gender)diverse maatschappij? Hoe is de maatschappij veranderd en wat is de impact hiervan op de
beeldende presentatie van mensen en meer bepaald
van vrouwen? Met welke blik kijkt men? Welke verschuivingen vinden er plaats in de aard van de blik? Wat is de
impact van deze beelden op de verwachtingen en het
gedrag van mensen onderling?

Drinks and a view, 2015-2016, olieverf op doek, 130 x 140 cm
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(On)opgemerkt

Zijn we met te veel? Wie is te veel? Wereldbevolking en migratie

De vier Kronen op het portret van keizerin Maria Theresia

Bij het begin van dit nieuw werkjaar is het goed dat we een
aantal activiteiten en gebeurtenissen van de afgelopen periode
in herinnering brengen. De Jonge Academie (JA) hield op 8 en 9
november 2018 een succesvolle tweedaagse, inclusief publieksdebat, rond de academische loopbaan. De JA kreeg na afloop
van de bijeenkomst veel weerklank voor haar open brief over
Open Access-beleid (jongeacademie.be/plan-s) en werd
uitgenodigd bij de VLIR-werkgroep, bij het FWO en bij Robert-Jan
Smits, algemeen directeur onderzoek en innovatie van de
Europese Commissie. KVAB kan terugblikken op het zeer
geslaagde eindejaarsrecital van 23 november, georganiseerd
door het Academisch Cultureel Forum (ACF). Op het
programma stond een cantate gecomponeerd door Lucien
Posman (KK) op poëzie van Willem Blake en uitgevoerd door
Emma Posman (sopraan), Staf Van Vynckt (harp) en het vocaal
ensemble Aquarius. Op 14 december werd in de Koningin
Elisabethzaal te Antwerpen de Vlaamse wetenschapsagenda
VWA 2018 voorgesteld, een inspirerend document dat “uiteenlopende wetenschappelijke disciplines verbindt rond fundamentele vragen en maatschappelijke vraagstukken” en tot doel
heeft “de banden tussen de samenleving en het wetenschappelijk onderzoek te versterken en de Vlaamse wetenschap te
prikkelen tot innovatie, creativiteit en verbinding” (zie verder p.
7). De VWA kwam tot stand dank zij de goede samenwerking,
sinds de lente vorig jaar, tussen het FWO, het Departement
Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en KVAB en JA.
Tijdens de openbare vergadering van 15 december ontving Jos
Delbeke, sinds 2010 hoofd van het Directorate-General for
Climate Action (CLIMA) van de Europese Unie, de Gouden
Penning uit handen van KVAB-voorzitter Joos Vandewalle.
In december jl. nam de Raad van Bestuur van KVAB afscheid van
vier erg verdienstelijke leden: Joos Vandewalle (na een tweejarig
mandaat als voorzitter), Jaak Billiet (KMW), Francis Strauven (KK)
en Jacques Willems (KTW). De vier confratres verdienen alle lof
voor hun grote inzet en betrokkenheid bij het reilen en zeilen van
KVAB. Ondertussen traden vier nieuwe klassenbestuurders aan:
Christoffel Waelkens (KNW), Kristiaan Versluys (KMW), Annie-Mie
Van Kerkhoven (KK) en Elisabeth Monard (KTW). Namens alle
KVAB-leden wens ik hen veel inspiratie en succes toe tijdens de
bestuursperiode 2019-2020. De JA verkoos twee nieuwe voorzitters voor de periode 2019-2021: Vincent Ginis en Sylvia Wenmackers zullen op 1 april 2019 de fakkel overnemen van Lief Van Hoof
en Niel Hens.
KVAB heeft voor het nieuw werkjaar 2019 eens te meer een
aantrekkelijk programma voorbereid. Afgezien van de
recurrente activiteiten zoals de belangrijke klassenvergaderingen, de initiatieven van ACF en het concert dat traditiegetrouw
in november wordt georganiseerd, wens ik enkele toekomstige
evenementen onder de aandacht te brengen. Op 6 februari
organiseert de JA een publieksevent over het fundamenteel
onderzoek in Vlaanderen onder de titel Wortels van Wetenschap. Tijdens deze bijeenkomst wordt het standpunt over
“onderzoeker-gedreven wetenschap” voorgesteld.
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De vorig jaar opgerichte Reflectiegroep Kunst, Wetenschappen en Technologie organiseert op 26 april haar
tweede symposium, ditmaal met als thema “biotechnologie en microbiologie”. KVAB werkt aan een
‘Memorandum’ voor de Vlaamse en Federale
Overheid en dit met het oog op de verkiezingen van 26
mei voor het Vlaams en Federaal Parlement. De
bedoeling is om de tientallen aanbevelingen uit de
Standpunten van de afgelopen jaren te bundelen en
aan verschillende actoren te presenteren. Het ‘Memorandum’ moet bijdragen tot een grotere zichtbaarheid
van KVAB binnen het maatschappelijk veld en als
inspiratiebron dienen voor de onderhandelaars van de
politieke akkoorden die voor de volgende regeerperioden worden voorbereid.
De maand mei is traditioneel een drukke maand voor
KVAB met de zgn. Lentecyclus georganiseerd door het
ACF en met de lentevergadering, extern. Op vraag
van ACF zorgde confrater Koen Matthijs voor een
aantrekkelijke affiche voor de Lentecyclus 2019 over
het thema “Wereldbevolking en migratie”. De bijeenkomsten vinden plaats op 8, 15 en 22 mei, telkens in de
namiddag. De zgn. lentevergadering van KVAB brengt
ons dit jaar naar het vernieuwd AfricaMuseum in Tervuren. Een geleid bezoek aan het museum staat
uiteraard op de agenda. In de loop van het jaar
worden verschillende activiteiten gepland in het kader
van de denkersprogramma’s die dit jaar door respectievelijk KMW en de reflectiegroep Responsible
Research and Innovation RRI worden georganiseerd.
Het eerste gaat over “Desinformatie en democratie”
met Anja Bechmann (Universiteit Aarhus) en Ben
O’Loughlin (University of Londen) als centrale figuren.
De Reflectiegroep RRI werkt aan een gevuld
programma rond “Maatschappelijke waarden bij
digitale innovatie”. Jan M. Rabaey (University of Berkeley) zegde reeds zijn medewerking toe.
Samen met de Vast secretaris en de leden van de
Raad van Bestuur wil ik mij dit jaar voor vier projecten
inzetten. Een eerste project betreft de uitvoering van
het communicatieplan dat eind vorig jaar door de
Raad van Bestuur werd goedgekeurd. Ik ben ervan
overtuigd dat dit plan veel vruchten zal voortbrengen
en vooral veel in beweging zal zetten. Dit jaar wordt
ook het startschot gegeven voor de voorbereiding van
het jaarprogramma dat KVAB met de andere Academies, onder meer met de ARB, wil uitwerken voor het
feestjaar 2022, het jaar waarin 250 jaar aanwezigheid
van de Academies in Brussel wordt gevierd. De
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verwachtingen zijn hoog gespannen. Alle geledingen
van KVAB zullen bij de voorbereiding van de festiviteiten nadrukkelijk betrokken worden. Een eerste uitwisseling van ideeën heeft reeds binnen de Raad van
Bestuur plaatsgevonden. Ik verwacht persoonlijk veel
van het 2022-project omdat het beslist zal leiden tot
een intensere samenwerking, onder meer met ARB. Een
derde punt betreft het plannen van de Standpunten
voor de volgende jaren. De voorbereiding ervan is een
werk van lange adem, vergt een goede voorbereiding
en een communicatieplan gericht op de burger.
Vanuit beheersmatig oogpunt is het belangrijk dat we
voor de volgende jaren beschikken over een reservelijst
van maatschappelijk relevante onderwerpen, een lijst
die op regelmatige tijdstippen kan geactualiseerd
worden en waaruit vooral de klassenbesturen inspiratie
kunnen putten. De recent voorgesteld Vlaamse Wetenschapsagenda is ongetwijfeld een bron van inspiratie.
Ik verwacht van deze themalijst geen wonderen. Het is
een eenvoudig instrument dat vooral moet bijdragen
tot een betere interne communicatie, tot het stimuleren van klassenoverschrijdende samenwerking en tot
een coherente, meerjarige planning van de producten
die KVAB volgens de beheersovereenkomst moet
realiseren. Er kan ook nagedacht worden over het
versterken van de wisselwerking tussen Denkersprogramma’s en de redactie van Standpunten. Een
vierde en laatste punt betreft de internationale
agenda. Zowel het FWO als alle Vlaamse universiteiten
zetten sterk in op internationalisering en internationale
samenwerking. Het is een thema dat ook voor KVAB
belangrijk blijft. Het is nuttig om wat we vandaag reeds
doen in relatie tot het buitenland en met buitenlandse
actoren samen te brengen om na te gaan wat we de
volgende jaren eventueel meer of anders kunnen
doen. Het versterken van de betrokkenheid van buitenlandse leden en het sluiten van samenwerkingsakkoorden met buitenlandse academies behoren tot de
mogelijkheden. Maar er zijn beslist nog andere opportuniteiten.
Rest mij tot slot alle lezers van Academieberichten een
goed nieuw jaar toe te wensen en veel innerlijke
vreugde om gewone dingen, die het leven aangenaam en boeiend maken, zowel op professioneel vlak
als in de privésfeer. Ik wens u ook veel inspiratie en
positieve energie toe in alles wat u dit jaar wil en kan
ondernemen.
Karel Velle
Voorzitter

Gouden Penning
Laudatio Jos Delbeke
door Joos Vandewalle, voorzitter KVAB (2017-2018)
zoals uitgesproken op de Openbare Vergadering van
de KVAB op 15/12/2018.

Dit jaar ontvangt Jos Delbeke de Gouden Penning 2018
van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten voor zijn jarenlange inzet
voor de ontwikkeling en realisatie van Europese maatregelen inzake klimaatverandering. Jos Delbeke is een
cruciale drijvende kracht achter de internationale
klimaatstrategie van de Europese Unie. Als klimaateconoom heeft hij een creatieve systeemvisie ontwikkeld
en die op een overtuigende en positieve manier in het
maatschappelijk debat gebracht. Hij toont hoe een
Vlaming groot kan zijn in Europa en ook in de wereld.
De klimaatverandering krijgt recent heel veel
aandacht in de pers, ondanks concurrentie van het
migratiepact en de perikelen met de regering. Gisteravond was Prof. Delbeke te gast in het programma
Terzake. Ik citeer ook enkele koppen uit de kranten:
“65.000 deelnemers voor grootste Belgische klimaatmars ooit: Overdonderend en historisch”, “De klimaatverandering zal nog veel slachtoffers maken. Ook bij
ons”, “Eén op de zes Vlamingen is klimaatontkenner à
la Trump”, “Elektriciteit is de gemakkelijkste stap”, “En
wie zal de rekening betalen van het milieubeleid?”,
“De klimaattransitie zal sociaal zijn of ze zal niet zijn”,
“Het klimaat? Niet mijn zaak, de burger kijkt vooral naar
anderen voor oplossing”, “Klimaattop gaat met ruzie
cruciale week in”. We horen dramatische uitspraken op
de klimaattop: “David Attenborough has told world
leaders that climate change could lead to collapse of
civilizations and much of the natural world.” En
inderdaad de klimaatproblematiek stelt heel wat
vragen die ons dagelijks leven en onze welvaart
beïnvloeden. Kunnen we ons nog langer blijven
verplaatsen met vele goedkope vliegtuigreizen en met
wagens die draaien op fossiele brandstof? Hoe kunnen
we zuiniger zijn met energie en materialen? Hoe
kunnen we meer hernieuwbare energie gebruiken en
materialen recycleren? Kan onze belangrijke chemische en staalindustrie overleven met strengere CO2
normen? Zoals de andere grote uitdagingen van de
samenleving krijgt de klimaatverandering ook de
nodige aandacht bij KVAB. Voor de Academie zijn
hierin drie belangrijke elementen: eerder een middellange- en langetermijnvisie dan het kortetermijndenken, een systeemaanpak die de koppeling maakt met
andere thema’s zoals energie, milieu, circulaire econo-

Jos Delbeke ontving de Gouden Penning van Joos Vandewalle

mie en mobiliteit, en ten derde de samenwerking op
Europees niveau tussen de Academies in het kader van
het SAPEA-project (Science Advice for Policy by
European Academies). Dit zijn wetenschappelijk gefundeerde adviezen die de politieke keuzes van de EU
commissie kunnen onderbouwen. Hier kan ik het SAPEA
Evidence Review Rapport N°2 over ‘nieuwe technologieën voor koolstofopslag en -gebruik en hun impact
op het klimaat‘ vermelden dat dit jaar verscheen.
KVAB stelde Standpunten op die daarbij aansluiten
zoals: De mobiliteit van morgen, Vlaanderen wijs met
water, De eindgebruiker centraal in de energietransitie,
Energiezuinig (ver)bouwen en De chemische weg naar
een CO2 neutrale wereld. En precies op die politieke
keuzes heeft Jos Delbeke zijn stempel gedrukt. Als
hoofdonderhandelaar, namens de Europese Commissie, speelde hij jarenlang een cruciale rol in de ontwikkeling en realisatie van Europese maatregelen inzake
klimaatverandering op de VN-klimaatconferenties. Dat
er in december 2015 in Parijs een wereldwijd klimaatakkoord werd afgeklopt, is mede te danken aan zijn
discrete interventies.
Zijn historische en economische achtergrond was ook
nooit ver weg in zijn Europese carrière. Hij zocht telkens
de meest kostenefficiënte weg om stappen vooruit te
kunnen zetten voor het klimaat. Hij was de architect
van de Europese markt voor vervuilingsrechten
(emissiehandelssysteem), een fel pleitbezorger voor
hernieuwbare energie en de man achter de strengere
wetgeving op de uitstoot van wagens. Hij gelooft in de
belangrijke samenhang binnen Europa zowel in
historisch, economisch, als in logistiek opzicht. Hij zet
zich af tegen doemdenkers, die ieder initiatief blokkeren. Integendeel, hij stimuleert het positief denken en
neemt het heft in handen voor de toekomst van onze
planeet voor onze kinderen en kleinkinderen. Hij combineert intelligentie met een grote beminnelijkheid. Tot in
China legde hij geduldig uit welk leerproces Europa
doormaakte. Hij hielp de Chinezen een eigen uitstootmarkt op te zetten, om die later aan de Europese te
kunnen koppelen.
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Jos Delbeke bracht zijn jeugd door in het Zuiden van
West-Vlaanderen. Hij kwam naar de KU Leuven om
economie te studeren en raakte er geboeid door de
cursussen van confrater Herman Van der Wee (KMW)
over de economische geschiedenis. Het historische en
langetermijndenken over economische evoluties
interesseerde hem zo sterk dat hij besliste daarop te
doctoreren. In 1986 behaalde hij het doctoraat aan de
KU Leuven bij professor Van der Wee. Internationaal
was hij toen reeds actief, onder meer via een stage bij
het Internationaal Monetair Fonds in Washington DC in
1985. Ook vanuit de KVAB werd zijn werk in die tijd al
gewaardeerd. In 1987 werd hij bekroond door de
Klasse van de Menswetenschappen voor zijn antwoord
op een prijsvraag. Zijn werk was getiteld: "Trendperioden in de geldhoeveelheid van België, 1877-1983. Een
theoretische en empirische analyse van de 'banking
school hypothese'".
In 1986 trad hij als economist toe tot de administratie
van de Europese Commissie. Van 2010 tot 2018 was hij
directeur-generaal voor het klimaat bij de Europese
Commissie. Als economist onderstreepte hij steeds het
belang van marktmodellen en kostenbatenanalyses
binnen het domein van milieu. Hij bepaalde mee de
Europese doelstellingen voor klimaat en energie voor
2020 en 2030 en speelde een belangrijke rol op vlak
van regelgeving inzake uitstoot van broeikasgassen en
luchtkwaliteit zoals het Kyoto-protocol, de handel in
CO2-uitstootrechten en de evaluatie en toelating van
chemische stoffen.
Hij is nu raadgever van de Europese Commissie en
EPSC (European Political Strategy Centre) en professor
aan het European University Institute (Firenze). Sinds
2013 is hij gastprofessor Europees en internationaal
milieubeleid aan de KU Leuven.

In een jaar waarin de Nobelprijs economie aan de
econoom William Nordhaus werd toegekend voor zijn
macro-economische modellen voor de klimaatproblematiek, is het gepast dat de Gouden Penning van de
KVAB gaat naar Jos Delbeke voor zijn uitzonderlijke
verdiensten voor de klimaatpolitiek. Door de Gouden
Penning 2018 aan Prof. Jos Delbeke toe te kennen
wenst de KVAB een zeer krachtig signaal te geven met
betrekking tot zowel het regionaal, nationaal als het
mondiaal belang van een duurzaam klimaatbeleid.

Jos Delbeke gaf een wervelende toespraak naar
aanleiding van de uitreiking van de Gouden Penning.
De slides van zijn presentatie en een volledige tekst (Jos
Delbeke & Peter Vis) gewijd aan dit onderwerp vindt u
op de webpagina van de Openbare Vergadering:
www.kvab.be/ov2018

Europees klimaatbeleid als drijvende kracht
achter verandering
Met het Akkoord van Parijs is een universele erkenning
van de problematiek van de klimaatverandering en de
noodzaak tot actie bereikt, aldus Jos Delbeke. De
internationale klimaatonderhandelingen zijn een bron
van inspiratie voor Europa. Het is een forum waarbinnen
de Europese Unie een leidinggevende rol opneemt en
andere landen aanspoort tot actie. Europa is als
“beleidslab” voor de rest van de wereld. De EU werkt al
vijfentwintig jaar aan een “toolbox” van beleidsmaatregelen om de uitdagingen met betrekking tot klimaatverandering aan te pakken, zoals bijvoorbeeld het prijs
zetten op CO2. Er zijn reeds resultaten van deze maatregelen maar een efficiënt klimaatbeleid doorzetten blijft
een grote en belangrijke uitdaging…

Vlaamse Wetenschapsagenda verschenen
De Vlaamse Wetenschapsagenda is een inspiratiedocument dat uiteenlopende wetenschappelijke disciplines verbindt rond fundamentele vragen en maatschappelijke vraagstukken. Ze heeft tot doel om de
banden tussen de samenleving en het wetenschappelijk onderzoek te versterken en de Vlaamse wetenschap te prikkelen tot innovatie, creativiteit en verbinding. Aan de basis van de Vlaamse Wetenschapsagenda liggen meer dan tienduizend vragen – vragen
die Vlamingen van alle leeftijden en met verschillende
achtergronden bezighouden. Tijdens de campagne
‘Vraag voor de wetenschap’ in het voorjaar van 2018
kreeg iedereen de kans om vragen in te sturen. Meer
dan honderd experts bundelden de verzamelde
vragen in 82 thema’s. Ze identificeerden telkens de
uitdaging waarvoor we staan en stippelden er een
aanpak voor uit.
De redactie van de Academieberichten sprak met
Freddy Dumortier (vast secretaris van de KVAB) en
Christoffel Waelkens (lid van de Klasse Natuurwetenschappen en panelvoorzitter voor de Vlaamse Wetenschapsagenda) over de totstandkoming van deze
belangrijke publicatie.
Hoe reageerde de Academie op de vraag om medewerking te verlenen aan de Wetenschapsagenda voor
Vlaanderen?
Freddy Dumortier: We waren meteen enthousiast toen
de KVAB en de Jonge Academie gevraagd werden
om mee te werken. Een belangrijke doelstelling van dit
initiatief ligt namelijk in het verlengde van onze missie:
de wetenschap bevorderen en bijdragen tot de uitstraling ervan. Wetenschap is een essentieel instrument bij
het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. De
academieleden bouwen op bestaande wetenschappelijke kennis en formuleren synthetische analyses en
adviezen die zowel het beleid als de brede samenleving inzicht kunnen geven en kunnen inspireren. Met de
Vlaamse Wetenschapsagenda wordt dat geconcretiseerd door middel van een origineel tweerichtingsverkeer.
Welke rol had de Academie in de totstandkoming van
de Vlaamse Wetenschapsagenda?
Freddy Dumortier: De hoofdtaak was het in goede
banen leiden van de thematische bundeling van de
ingediende vragen. Wij hebben gezorgd voor de
overzichtelijke weergave en contextualisering van de
vragen. De KVAB en de Jonge Academie namen het
voortouw bij het samenstellen van de wetenschappe-

lijke panels die de vragen hebben gebundeld. We
kregen daarbij de gewaardeerde hulp van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB),
omdat een belangrijk deel van de vragen verband
hield met gezondheid en geneeskunde. Elk van de
panels werd voorgezeten door een duo, bestaande uit
een lid van de KVAB (of KAGB) en een lid van de Jonge
Academie. Zij hebben de panelleden aangestuurd,
een honderdtal in totaal, afkomstig uit verschillende
geledingen van de wetenschappelijke gemeenschap:
universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en
het bedrijfsleven. We hebben ernaar gestreefd om
zoveel mogelijk multidisciplinair tewerk te gaan. De
Vlaamse Wetenschapsagenda is het resultaat van
samenwerking tussen al die panels. Elke ingediende
vraag werd vanuit diverse oogpunten bekeken.
Bent u tevreden met het resultaat?
Freddy Dumortier: Dat zoveel mensen vragen voor de
wetenschap hebben, bevestigt haar belang en
waarde. Wetenschap is van en voor mensen: van het
beantwoorden van zeer praktische vragen tot het
bevredigen van een fundamentele nieuwsgierigheid;
van vragen over de verre toekomst tot vragen over de
wereld van vandaag en gisteren; van onderzoek in
functie van welbepaalde toepassingen tot kennis om
de kennis zelf. Deze diverse aspecten kwamen
allemaal aan bod.
De thema’s die voorliggen in de Vlaamse Wetenschapsagenda zijn representatief voor de duizenden
vragen die werden ontvangen. We bieden geen
antwoorden – dat was ook nooit de bedoeling – maar
we schetsen bij elk thema een context en geven aan
welke wetenschappelijke disciplines raakpunten met
het onderwerp hebben. Het eindresultaat is een
belangrijke houvast voor wetenschappers om beter te
kunnen communiceren over hun onderzoek.
Hoe verliep het bundelen en contextualiseren van zo’n
enorme poule aan vragen?
Christoffel Waelkens: Het was een proces in vele
stappen. Om het werk te verdelen, werden de vragen
initieel geordend volgens disciplines, maar we mochten dan juist niet in de valkuil vallen om daardoor uiteindelijk tot een bevooroordeelde bundeling te komen.
Dat vergde wel enige iteraties, binnen de verschillende
panels, en tussen de panels onderling. Zo kwamen we
tot een 80-tal clustervragen, waaronder zowat alle
gestelde vragen konden worden ondergebracht. Die
vragen omschrijven, en een aanpak ervoor voorstellen,

Figuur: EU broeikasgasreducties sinds 1990, traject en doelstellingen tot
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2020, 2030 en 2050. Bron: EEA.
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Zijn we met te veel? Wie is te veel?
Wereldbevolking en migratie

Vlaamse Wetenschapsagenda verschenen

was dan opnieuw een iteratief proces binnen en tussen
de panels, en inmiddels was het nieuwe academiejaar
begonnen. Gelukkig hield Tinne Jacobs van het FWO
de vinger aan de pols en het hoofd koel. Ook dank zij
de uitstekende lay-out mag het eindproduct er zijn.
Welke lessen trekt u zelf als wetenschapper uit de
Vlaamse Wetenschapsagenda?
Christoffel Waelkens: Gedurende het proces bleek dat
zowat alle clustervragen ook interesse wekten buiten
de panels waarin ze gedefinieerd waren. Wanneer
men het eindproduct leest, valt op dat bij de aanpak
van zowat elke clustervraag het woord inter-, pluri- of
multidisciplinair valt, of een omschrijving ervan. Dat is
voor mij de belangrijkste les uit het hele proces: de
vragen waarvan de burger wakker ligt, en waarvoor hij
hoopt op antwoorden vanuit de wetenschap, kunnen
zelden of nooit opgelost worden vanuit één enkele
discipline, maar vereisen een gecoördineerde aanpak.
Nochtans, zo interdisciplinair lijken de meeste vragen
van de individuele burgers niet. Sommigen zijn
gefixeerd op de plastics in de oceanen, anderen op
hun fiets of hun auto, velen op hun onmiddellijke
levensruimte. Maar het gehele plaatje wordt een
samenhangend verhaal. Jammer genoeg is ook de
structuur van onze wetenschapsbeoefening verre van
interdisciplinair. Integendeel, we blijven in ons
waardenstelsel voor onderzoek maar steeds verder de
nadruk leggen op individuele specialisatie. Dat noopt
toch tot enige bezinning. Uiteraard kan men pas zinvol
interdisciplinair werk leveren als men in eerste instantie
voldoende disciplinaire expertise heeft. Maar we
moeten dringend de overbodige muren tussen de
disciplines slopen, en samenwerken, in ons onderzoek,
maar ook in ons onderwijs.
Bracht de Wetenschapsagenda verrassende vragen of
conclusies?
Christoffel Waelkens: Er zaten wel enkele leuke vragen
bij, maar iets minder dan ik stiekem had gehoopt. Als ik
er één mag uitkiezen, dan is dat de vraag of we op
termijn niet beter af zijn met artificiële intelligentie om
politieke beslissingen te nemen dan met een regering
en een parlement. Mijn spontane reactie was afgrijzen,
maar in het licht van het voorgaande, dat alles interdisciplinair zo verweven is, durf ik dat nu toch onder ogen
zien.
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Er was ook enige ontgoocheling bij de vaststelling dat
tot 20 procent van de gestelde vragen eigenlijk
vandaag al een duidelijk antwoord hebben, in vele
gevallen te vinden op de website van ‘ikhebeenvraag’, eveneens een initiatief van de Vlaamse Regering. En het is heel opmerkelijk dat die vragen dus toch
nog gesteld worden, zelfs al behoort hun antwoord tot
de eindtermen van het secundair onderwijs. Nochtans,
willen we dat de wetenschap onze grote maatschappelijke vragen mee oplost, dan moet daar een gedragenheid voor zijn, en dat kan enkel indien de gemiddelde wetenschapscultuur aanzienlijk wordt opgekrikt.

De KVAB wenst alle panelleden en -voorzitters te
bedanken voor hun belangrijke inzet. De voorzitters
waren leden van de KVAB Ann Buysse, Gita Deneckere, Monica Höfte en Christoffel Waelkens, Geert
Leroux-Roels van de KAGB en Vincent Ginis, Veerle De
Herdt, Sarah Lebeer, Amr Ryad en Nele Witters vanuit
de Jonge Academie.

Download de Vlaamse Wetenschapsagenda
www.vraagvoordewetenschap.be

op

Professor Freddy Dumortier en Professor Christoffel Waelkens

Lentecyclus mei 2019

Koen Matthijs

Anno 2020 stelt de bevolkingsevolutie zich scherp, met
wisselende gezichten. Het mondiale bevolkingsplaatje
is niet het Europese: we zien ruwweg groei en jong
versus daling en oud. Telkens met veel spreiding tussen
en binnen continenten, landen en regio’s. Vroegere en
huidige verschillen qua geboorte, sterfte en migratie
leiden tot andere geopolitieke machtsverhoudingen,
verschuivende economische machtsblokken, verscherpende (inter)culturele spanningen. Dat vertaalt zich in
nieuwe beleidskwesties, onder meer inzake gezinsplanning, asielkwesties, socialezekerheidsuitgaven, economische migratie, gezondheidszorg, klimaatvluchtelingen, woonbeleid. Hoe is dat geëvolueerd? Wat zijn de
historische gelijkenissen en verschillen? Wat zijn de
stuurmotoren van dynamiek en verandering? Wat zijn
de uitdagingen voor de toekomst?
Welke zijn vandaag de belangrijkste bevolkingskwesties
op wereldschaal? Agressieve armoede, expanderende veroudering, explosieve verstedelijking, klimaatvluchtelingen, internationale migratie, te lage vruchtbaarheid, te hoge vruchtbaarheid? Moet de wereldbevolking krimpen of toenemen en zo ja hoeveel? Of
moet ze stabiel blijven? Zal dat over enkele decennia
nog steeds zo zijn? Kan/mag/moet het lage geboortecijfer in westerse landen gecompenseerd worden door
immigratie? Waarom (niet)? Wie mag komen en uit
welk land?
Iedereen heeft zo zijn ideeën over bevolkingskwesties.
Zodra de discussie start, blijkt echter algauw hoe
complex en dubbelzinnig het allemaal is. Overtuigde
antwoorden worden onzekere vragen. Er is dus nood
aan een gedocumenteerde gesprekstafel, met
correcte informatie en een goede duiding. Daar wil de
KVAB Lentecyclus van 2019 een bijdrage toe leveren.
Het opzet van de Lentecyclus is alle geïnteresseerden –
nieuwsgierige studenten, bezorgde beleidsverantwoordelijken, ongeruste leken, geruste zielen – een inkijk te
geven in de mondiale en Europese demografische
keuken.
De Lentecyclus start met een sessie over de mondiale
bevolkingsontwikkelingen. Gerard Govers praat over
overbevolking – taboe of mythe. Ron Lesthaeghe
behandelt enkele ‘recente’ ontwikkelingen – vijftig jaar
tweede demografische transitie: van lokaal naar
globaal. Leo Van Wissen zoomt in op de 21ste-eeuwse
problematiek van de wereldwijde vergrijzing. De
tweede sessie focust op migratiestromen in een mondiaal perspectief. Frans Willekens heeft het over globalisten versus nationalisten. Leo Lucassen plaatst migratie

in een historisch kader. Hans Bruyninckx behandelt de
relatie tussen klimaatverandering, conflict en migratie.
Ron Lesthaeghe gaat in op een acute vraag: is
immigratie een antwoord op het bevolkingskrimpmomentum? Tijdens de derde sessie gaat de aandacht
naar beleidsmatige conclusies. Bevolkingsontwikkelingen confronteren ons met veel uitdagingen: grenzenbeleid, mensenrechten, integratiepolitiek, communicatie, wooncultuur, multiculturaliteit, identiteit, diversiteit.
We geven het woord aan Vlaams Bouwmeester Leo
Van Broeck, die reflecteert over kernversterking,
verdichting en bodemgebruik. Leen d’Haenens
behandelt de rol van de nieuwsmedia in tijden van
nepnieuws en desinformatie. Amade M'charek biedt
een forensische kijk op Europa en de migratiecrisis.
Elke sessie wordt afgesloten met een panelgesprek.
Behalve de sprekers zijn er telkens twee panelleden.

Programma
Mondiale bevolkingsontwikkelingen: een meervoudig verhaal
8 mei – 14-17u.
Overbevolking: taboe of mythe?
Gerald Govers, KU Leuven
Vijftig jaar “Tweede demografische transitie” – Van lokaal naar globaal.
Ron Lesthaeghe, KVAB
Wereldwijde vergrijzing in de 21e eeuw: het sluitstuk van de demografische transitie?
Leo Van Wissen, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
Panelgesprek met Paul De Grauwe (KVAB) en Patrick Deboosere (VUB)

Internationale migratiestromen: oud en nieuw
15 mei – 14-17u.
Internationale migratie: globalisten versus nationalisten
Frans Willekens, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
Voorbij de migratiefobie. Mobiliteit in een mondiaal en historisch
perspectief
Leo Lucassen, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Klimaatverandering, conflict en migratie: de systemische gevolgen van
een systemisch probleem
Hans Bruyninckx, European Environment Agency
Is immigratie een antwoord op het krimpmomentum van een bevolking
met lage vruchtbaarheid?
Ron Lesthaeghe, KVAB
Panelgesprek met Jos Delbeke (Raadgever Europese Commissie)

Omgaan met migratie: monitoring en beleid
22 mei – 14-17u.
Kernversterking, verdichting en bodemgebruik
Leo van Broeck, Vlaams Bouwmeester
Migratieverslaggeving: de rol van nieuwsmedia voor de ondersteuning
van de democratie en de controle op nepnieuws en desinformatie
Leen d'Haenens, KU Leuven
Sporen van verplaatsing, of de forensische kijk op Europa en de
migratiecrisis
Amade M'charek, Universiteit Amsterdam
Panelgesprek met Nadia Fadil (KU Leuven) en Rik Van Cauwelaert
(Journalist)
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Nieuwe Standpunten van de Academie
Standpunt 59: Onderzoeker-gedreven wetenschap. Analyse van de situatie in Vlaanderen
Dirk Van Dyck, Elisabeth Monard, Sylvia
Wenmackers e.a.
Het kennisgrensverleggend onderzoek met de
onderzoeker als motor is absoluut noodzakelijk
voor de welvaart en het welzijn van onze
maatschappij, voor de vorming van onze
toekomstige intelligentsia en kenniswerkers als
eerste en cruciale schakel in de innovatieketen, voor de kennisverruiming die nodig is om
de globale maatschappelijke uitdagingen
aan te pakken en voor onze culturele verrijking. Onderzoek
is niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om de
academisch afgestudeerden vaardigheden mee te geven
die hen wapenen voor de toekomst.
Dit onderzoek kan voortspruiten uit de nieuwsgierigheid van
de onderzoeker, uit zijn of haar drang om problemen in de
samenleving te doorgronden of uit een combinatie van
beide.
Het Standpunt formuleert duidelijke voorstellen voor een
verhoging en billijke verdeling van de middelen over onderzoekers in alle stadia van hun carrière, waarbij er ook een
evenwichtige balans wordt beoogd tussen de principes van
‘financiering van toponderzoek’ en ‘gelijke kansen voor
gelijke kwaliteit’, onafhankelijk van de discipline en de
instelling. Aan de overheid, de universiteiten en het FWO
worden hiervoor concrete aanbevelingen gedaan.

Recente publicaties in de KVAB-reeksen
The End of Postwar. Essays on the work of Ian Buruma,
Marc Boone, Gita Deneckere, Jo Tollebeek (eds.) Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten.
Nieuwe reeks, Volume 33, Peeters, Leuven,
2018.
In de herfst van 2015 gaf de NederlandsEngelse publicist Ian Buruma richting aan het
denkersprogramma ‘The end of Postwar’ dat
de KVAB had opgezet. Aanleiding was zijn
publicatie in 2013: ‘Year zero: a history of
1945’, waarin het tot stand komen van de
nieuwe wereldorde na afloop van de Tweede
Wereldoorlog centraal stond. De uitbouw van de welvaartstaat en de Europese eenmaking waren de meest kenmerkende verwezenlijkingen. Beide zijn evenwel bij de aanvang
van de eenentwintigste eeuw in verdrukking gekomen. In
twee workshops en een tweedaags symposium waren
prominenten uit wetenschap, cultuur en politiek uitgenodigd om over het centrale thema ‘The end of postwar:
welke toekomst voor Europa’ te reflecteren. Deze collectie
van essays is een afspiegeling van de debatten die onderwerpen aansneden als de heruitvinding van de welvaartsstaat, de breuk met de naoorlogse consensus, de waarde
van het humanisme en de rol van een verenigd Europa.

N
WB
Juliette Adant
Raymond Brulez
August van Cauwelaert

Nationaal Biografisch Woordenboek, Deel 23
Eind 2018 verscheen het 23ste deel van het Nationaal
Biografisch Woordenboek, een prachtig geïllustreerd
volume van 1250 kolommen gevuld met 105
biografieën, die het mogelijk maken een
wandeling doorheen onze geschiedenis te
maken aan de hand van levensverhalen vanaf
de 12de-eeuwse prins-bisschop Albert van
Leuven tot de Antwerpse kleinkunstenaar
Wannes van de Velde.
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André Hubert Dumont

Jan Craeybeckx

Damiaan de Góis

Leopold-Willem van Oostenrijk
Paul de Wispelaere
Armand Preud’homme
Wannes van de Velde

Hilde van Sumere

In dit nagelnieuwe boek vindt men de traditionele historische figuren, zoals middeleeuwse edellieden en raadsheren, vorsten als Leopold Willem van Oostenrijk en koning
Willem I, de Portugese humanist Damiaan de Góis, de
Leuvense hoogleraar en rector magnificus Hendrik van
Cuyck, bisschop van Mechelen en Roermond, de ridders en
commandeurs van de Duitse Orde van Alden Biesen,
allemaal geestelijken, waarvan er één onderkoning van
Peru werd en twee anderen het leven lieten op het
slagveld. Er zijn de levens van adellijke dames, zoals Isabella
de Merode, die via haar huwelijk hertogin werd in Bohemen,
of de drie Antwerpse zussen Goubau, waarvan één haar
man volgde naar Madrid om daar nog jong het leven te
laten in het kinderbed.
Er zijn de geleerden en kunstenaars, vele van wereldfaam,
zoals de geologen Jules Cornet, ontdekker van de koperen ijzermijnen van Katanga, en André Dumont sr., wiens
geologische kaart van België internationaal de termen
introduceerde als Rupeliaan, Tongeriaan enz. en zijn zoon,
André jr., die de steenkoollagen van Belgisch Limburg
ontdekte, Jean de Clerck, wereldwijd bekend omwille van
zijn “bierbijbel”, Leo de Maeyer, die de wegbereider was
voor de Nobelprijs Chemie van Manfred Eigen in 1967,
Theodor Schwann, wiens celtheorie het geneeskundig
onderzoek enorm stimuleerde, en Gustaaf Verriest, hoogleraar in de Geneeskunde en Gezellekenner...
Onder de beeldende kunstenaars zijn de bekendste wellicht
Jean Brusselmans, die verleden jaar in Den Haag nog een
grote retrospectieve kreeg, Jean Portaels, de 19de-eeuwse
oriëntalist, de surrealiste Jane Graverol, Jacques Moeschal,
bekend van “De Pijl” op Expo 58, en diens leerlinge Hilde
van Sumere, bekend van het monument “Vrede” op de
Wapper in Antwerpen en “Peace”, dat geselecteerd werd
voor de Olympische Spelen in Peking, 2008. Als musici zijn er
beiaardier
Staf
Nees,
liederencomponist
Armand
Preud'homme, volkszanger en flamencogitarist Wannes van
de Velde en de 19de-eeuwse bariton Giovanni Inchindi of
Jean Hinnekindt, naast de nu vergeten componistendirigenten Constant, Frans en Hugo Lenaerts, en de cellisten
Edouard en Henry Jacobs. Onder de architecten citeren we
naast Moeschal, Rie Haan en vooral Jos Schellekens, wiens
werken veel bekender zijn dan hijzelf, zoals de constructies
rond het Zilvermeer in Mol en het openluchttheater in het
Rivierenhof in Deurne. Als letterkundigen zijn er Paul Kenis,
August van Cauwelaert, Raymond Brulez en Paul de Wispelaere. De balletwereld is vertegenwoordigd door Jos
Brabants, Marina Candael, Marc de Graef en Monique
Querida.
Ook komen er een aantal sterke vrouwen voor, zoals de
Turnhoutse bedrijfsleidsters Antoinette Brepols en haar
schoondochter Josephina Dessauer, die tussen 1840 en 1900
een industriële gigant van wereldformaat uitbouwden, de
liberale feministes Thérèse Goldtschmidt en Emilie Speth,
bekend van vele liefdadige initiatieven, de hotelhoudster in
De Panne en Koksijde Eugénie Baelden, die een belangrijke
rol speelde in de ontwikkeling van het kusttoerisme, Juliette
Adant, de Franstalige bourgeoisdochter die een belangrijke
rol speelde bij de ontwikkeling van het Vlaamse intellectuele
leven tijdens het interbellum, en Marie van Gastel, die tijdens
W.O. I van 1916 tot 1919 de belangrijkste Liberty Loanspropagandiste was ter financiering van de Amerikaanse
deelname aan de oorlog en die de eerste vrouw was die
sprak voor een Amerikaans parlement.
Het Nationaal Biografisch Woordenboek deel 23 is verkrijgbaar via het secretariaat van de KVAB aan 65 euro via
nico.lambrecht@kvab.be of info@kvab.be. Voor diegenen
die ook oudere delen wensen aan te schaffen: ook die zijn
nog verkrijgbaar.

Terugblik: Roger Marijnissen

Zestig jaar strijd tegen vervalsing en voor het behoud van het onvervangbare.
Enkele achtergronden.
Hans Rombaut

Elders in deze Academieberichten staat het In Memoriam
van Roger Marijnissen, die op 21 januari ll. overleed. Deze
terugblik op de weerbarstige strijder tegen alle vormen
van kunstzwendel is bedoeld als een aanvulling. Roger
groeide op in Gent. Zijn elfde verjaardag vierde hij de
dag nadat de panelen van de Rechtvaardige Rechters
en Johannes de Doper werden gestolen uit de
St.-Baafskathedraal. Johannes keerde terug, de rechters
niet meer. Dat heeft hem gebeten. Zeker toen hij vernam
dat een vervalser, Jef Van der Veken (1872-1964),
ontmaskerd in 1927, maar die in het land van Magritte
nadien officieel restaurateur van oude schilderkunst kon
worden, na de diefstal zelf aanbood om een kopie van
dat paneel te schilderen. Van der Veken gebruikte bij het
produceren van pastiches vaak echte 15de-eeuwse,
beschadigde paneeltjes, verwijderde de vergane verflagen om die te vervangen door vakkundige eigen opvullingen. In 1937 mocht hij nog twee andere panelen van
het beroemde veelluik restaureren. Talloze falsa van Van
der Veken kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog in
verzamelingen van de Nazi's terecht, of van diegenen die
met hen handel dreven. Van der Veken werd beroemd
en na de oorlog werd hem gevraagd om de leiding op
zich te nemen van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, een positie die Marijnissen zelf zou bekleden
vanaf 1958. Van der Veken, op dat ogenblik 74, liet de
benoeming aan zijn schoonzoon Albert Philippot (18991974), die hijzelf had opgeleid als restaurateur.
Hoe anders verging het Van der Vekens Nederlandse
collega Han van Meegeren (1889-1947)? Op zoek naar
de herkomst van enkele originele Vermeers, ontdekt in de
verzameling van Hermann Göring, kwam men bij hem
terecht. Van Meegeren belandde in de gevangenis,
waar ongeloof overheerste toen hij, om de beschuldiging
van collaboratie te ontlopen, bekende de Vermeers zelf
te hebben vervaardigd. De Nederlandse justitie stelde
een internationale commissie samen om te onderzoeken
of de Vermeers inderdaad falsa waren. Die commissie
stond onder leiding van Paul Coremans (1908-1965), een
scheikundige van opleiding die de leiding had van de
laboratoria van de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis te Brussel. Hij was hoogleraar te Gent en
aldaar de mentor van Roger vanaf 1943. Op basis van
het rapport van deze commissie werd Van Meegeren in
1947 niet als collaborateur maar als vervalser veroordeeld.

ren berustte Coremans' conclusie dat het om vervalsingen ging op de bekentenis van de dader. Het was een
onoverkomelijke zwakheid. Ook na 1956 bleef hij achtervolgd door aanvallen, waarop de Belgische cultuurminister Victor Larock (1904-1977) in 1963 een erejury in het
leven riep om aan deze aanslepende kwestie finaal een
einde te maken. Enkele dagen voor de laatste bijeenkomst van deze erejury overleed Paul Coremans onverwacht te Noorden in Nederland op 11 juni 1965. Een jaar
later promoveerde Marijnissen op het proefschrift 'Het
beschadigde kunstwerk'.
Dit een en ander tijdens de opleiding van Roger verklaart
meer dan wat ook de verbeten strijd die hij 60 jaar lang
leverde voor het behoud van ons kunstpatrimonium, voor
zijn afkeer van bepaalde restauratiepraktijken, tegen het
verhuizen van unieke meesterwerken naar tentoonstellingen over de hele wereld. Het verklaart ook zijn rechtlijnigheid. Daarom werd hem op 24 juni 1989 de Orde van de
Vlaamse Leeuw toegekend. In zijn bijna 50 jaar lidmaatschap van de KVAB bouwde hij een enorm dossier op. De
dossiers van de academieleden zijn doorgaans saai,
gevuld met benoemingen, CV, verontschuldigingen,
titels van lezingen. Van Marijnissen zijn er twee dikke
bundels, waarin waarlijk schatten te vinden zijn. Een
voorbeeld wil ik u niet onthouden. In november 1987
schreef Herman Liebaers aan Europalia dat “Marijnissens
bekwaamheid helaas vernietigd wordt door zijn
gekheid”. Marijnissen antwoordde aan Europalia: “voor
het eerste gedeelte van zijn attest ben ik hem zeer erkentelijk. Over het tweede hoef ik beslist niet verbolgen te
zijn”. Marijnissens brief aan Liebaers een dag later is
hilarisch. “Onlangs viel mij een van uw academische
geschriften in handen. Ik was bijzonder getroffen door uw
Klacht over de ontoereikende wedde die U al die jaren
kreeg. Ik dacht dat het misschien goed zou zijn... een
voorstel in te dienen tot oprichting van een fonds voor
behoeftige topambtenaren. Wat dacht U? Ik hoor over U
niets dan verontrustende dingen. P.S. Wanneer laat U de
'Chroniques du Hainaut' nog eens in de zon leggen?” Het
antwoord van Liebaers van 10 december is gericht aan
de Weled. Heer Hieronymus Bosch c/o de Heer R.H.
Marijnissen. Of hoe humor en ernst in de Academie
kunnen samengaan.

Coremans had voor de beoordeling, de conservatie en
de restauratie van oude kunst in België wetenschappelijke methoden geïntroduceerd, maar een gedupeerde
van Van Meegeren, Daniël van Beuningen (1877-1955),
spande tegen Coremans een proces in omdat hij niet
aanvaardde dat de werken, waarvoor hij fortuinen had
betaald, falsa waren. In 1956 verklaarde een Nederlandse rechtbank de eisen van Van Beuningen en erfgenamen ongegrond. Maar in het geval van Van Meege-

Jef Van der Veken (1872-1964),
Belgisch schilder, restaurateur en vervalser.
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Nieuwe leden KVAB 2018
Klasse Menswetenschappen
Geert Bouckaert
Geert Bouckaert is gewoon hoogleraar verbonden aan
het KU Leuven Instituut voor de Overheid binnen de
Faculteit Sociale Wetenschappen. Hij is handelsingenieur, licentiaat in de wijsbegeerte, licentiaat in de
politieke wetenschappen, en doctor in de sociale
wetenschappen van de KU Leuven.
Zijn onderzoeksonderwerp is de overheid in zijn beheersen beleidsdimensies met een focus op financieel
management binnen de overheid, veranderingsprocessen van structuren en werking, en prestatie-informatie.
Tot 2012 was hij directeur van het KU Leuven Instituut voor
de Overheid. Op dit ogenblik is hij voorzitter van het
International Institute of Administrative Sciences (IIAS),
voorzitter van het OECD Network of Schools of Government, en vicevoorzitter van het Committee of Experts on
Public
Administration
(CEPA),
een
vaste
UN-expertencommissie. Binnen de KU Leuven is hij
voorzitter van de Commissie Actuele Kunst, en voorzitter
van Leuven University Press.
Luc Duerloo
Luc Duerloo is gewoon hoogleraar aan de Universiteit
Antwerpen en oefent er voor de periode 2018–2021 de
functie van decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte uit. Zijn onderzoek situeert zich op het terrein van
de politiek en politieke representatie in de vroegmoderne samengestelde monarchieën van het Huis
Habsburg, met een klemtoon op de Habsburgse Nederlanden. Het treedt verder in debat met dynastieke, hofen adelgeschiedenis en kenmerkt zich door de
uitgebreide studie van archivalische bronnen en een
uitgesproken aandacht voor de rol van architectuur en
beeldende kunsten. Zijn bekendste publicatie is Dynasty
and Piety: Archduke Albert (1598–1621) and Habsburg
Political Culture in an Age of Religious Wars (2012). Deze
monografie brengt een grondige herinterpretatie van
het internationale beleid van het aartshertogelijke
regime. Ze kreeg ondertussen ook een Spaanse vertaling.

Klasse Kunsten
Chris Dercon
Chris Dercon is kunsthistoricus, cultuurmanager en
theaterproducent. Dercons carrière in de kunstwereld
ging langs de grote metropolen en paleizen van de
hedendaagse cultuur. Zijn eerste bestemming eind jaren
tachtig was PS1 in New York, vandaag een avantgarde-laboratorium van het Museum of Modern Art
(MoMA). Vervolgens was hij directeur van het kunsten-
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centrum Witte de With in Rotterdam (1990-1996),
Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam (19962003), Haus der Kunst in München (2003-2011), Tate
Modern in Londen (2011-2017) en de Volksbühne in
Berlijn (2017-2018). Vanaf 1 januari 2019 is hij Président
van de Réunion des Musées Nationaux Grand Palais in
Parijs waar hij de kunsthal door een grootscheepse
restauratie zal leiden.
Petra Maclot
Petra Maclot is verbonden aan de KU Leuven als
postdoctoraal onderzoeker en concentreert zich thans
op haar project Artist Houses & Housing for Artists in
Antwerp (15th-18th century). Ze was gedurende 27 jaar
zelfstandig bouwhistorica met multidisciplinaire aanpak,
haar verschillende opleidingen combinerend Interieurarchitectuur, Monumenten & Landschappen,
Geschiedenis - en veldervaring in archeologie. Hoewel
geïnteresseerd in alle perioden en aspecten van het
bouwen, heeft ze vooral in Antwerpen gewerkt, met een
voorkeur voor particuliere woningen, toegespitst op de
16de-eeuwse typologie en interieurafwerking.
Peter Swinnen
Componist Peter Swinnen genoot zijn opleiding in het
Koninklijk Conservatorium van Brussel en de Muziekkapel
Koningin Elisabeth bij André Laporte. Zijn werken uit deze
periode dragen een duidelijke stempel vanuit de traditie
van de tweede Weense School, meer in het bijzonder
het ideeëngoed van Alban Berg. Deze basis werd
verruimd vanuit een groeiende belangstelling voor
andere genres en technieken: minimalisme, aleatoriek
en stochastiek doen hun intrede in zijn muzikale taal.
Vanuit zijn activiteiten voor het Antwerpse ensemble
Champ d’Action wordt eveneens interesse in de mogelijkheden van elektronica en informatica een constante
in zijn œuvre. In 2009 kristalliseert deze systematische
verbreding en verdieping van zijn muzikale zoektocht in
een PhD aan de Vrije Universiteit Brussel met als promotor
Jean-Paul Van Bendeghem. Hij is voorzitter van de
International Society for Contemporary Music, hét
platform voor de wereldwijde bevordering, verspreiding
en uitwisseling van nieuwe muziek.

Klasse Technische Wetenschappen
Filip Arnaut
Filip Arnaut begon zijn loopbaan bij Puratos NV als gedetacheerde in het Lab Levensmiddelenchemie van de
UGent bij Prof. Huyghebaert. In 1987 werd hij R&D Manager bij Puratos zelf. Hij vulde zijn academische opleiding
aan met opleidingen bedrijfskunde en strategisch R&D
management. Hij leverde een substantiële bijdrage tot

de groei van de R&D afdeling van Puratos van initieel 2
mensen tot een groep van 400 vandaag. De tag-line
van Puratos: ‘Reliable partners in Innovation’ weerspiegelt het belang van het onderzoek bij de groei van het
bedrijf in het verleden en voor de toekomst. Bijdragen tot
impactvolle innovaties in de voedingssector is Filip
Arnaut’s professionele drijfveer.
Nancy Vansteenkiste
Nancy Vansteenkiste is van opleiding burgerlijk scheikundig ingenieur en volgde bijkomend de richting biomedische en klinische ingenieurstechnieken. Daarna
belandde ze als vanzelfsprekend in de medische wereld.
Begin jaren ‘90 was het kwaliteitsdenken al volop
ingeburgerd in de industrie maar stond deze nog in de
kinderschoenen in de ziekenhuiswereld. Ze begon als
kwaliteitsverantwoordelijke in het klinisch labo van een
regionaal ziekenhuis waar zij zich onder meer verdiepte
in hoe veilige laboresultaten te voorzien voor de patiënten. Na het volgen van een opleiding Management en
Beleid in de gezondheidszorg kreeg ze de kans te starten
in UZ Leuven. Sinds 2009 is zij operationeel directeur van
UZ Leuven. Zij is er verantwoordelijk voor de implementatie van de uitrol van een zorgprogramma gecentreerde
organisatie, waarin het proces van de patiënt, over alle
activiteitencentra en diensten binnen en buiten het
ziekenhuis heen, centraal staat.

Nieuwe buitenlandse leden

Paolo Samorì
Paolo Samorì is Distinguished Professor (PRCE) aan de
Université de Strasbourg (UNISTRA), directeur van het
Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires
(ISIS) en directeur van het Nanochemistry Laboratory. Zijn
onderzoek situeert zich binnen het domein van de nanochemie, supramoleculaire chemie, materiaalkunde en
Scanning Probe microscopie met een speciale focus op
grafeen en andere 2D materialen, maar evenzeer op
functionele organisch/polymerische en hybride nanomaterialen met toepassingen in de opto-elektronica,
energie- en sensortechnologie.

Klasse Kunsten
Daniel Blumenthal
De Amerikaanse pianist, Daniel Blumenthal, begon zijn
muzikale studies in Parijs op 5-jarige leeftijd. Hij vervolgde
zijn studies aan de American University (AU) in Washington D.C., aan de Universiteit van Michigan en de Juilliard
School in New York, waar hij zijn doctoraat behaalde.
Nadien studeerde hij verder bij Benjamin Kaplan in
Londen. Blumenthal is docent piano aan het Koninklijk
Conservatorium Brussel, alsook pianist en leraar aan het
Thy Master Class Chamber Music Festival in Denemarken.
Zijn zeer uitgebreid repertorium omvat zowel de grote
klassiekers als ten onrechte verwaarloosde werken zoals
bijvoorbeeld het Piano Trio van Claude Debussy,
waarvan hij de wereldpremière verzorgde.

Klasse Natuurwetenschappen

Klasse Technische Wetenschappen

Robbert Dijkgraaf
Robbert Dijkgraaf is directeur en Leon Levy Professor aan
het Institute for Advanced Study (IAS) te Princeton.
Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij was tot 2012 voorzitter van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen en tot
2017 co-voorzitter van de InterAcademy Council.
Dijkgraaf werkt op het gebied van snaartheorie, kwantumzwaartekracht en het grensgebied van wiskunde en
deeltjesfysica en is de popularisering van de wetenschap zeer toegedaan. Voor zijn onderzoek ontving hij in
2003 de Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke
onderscheiding in Nederland.

Guo-Qiang Li
Guo-Qiang Li is Professor Structural Engineering aan de
Tongji University, Shanghai, China. Hij is directeur van het
National Research Center of China for Prefabricated
Construction en directeur van het Research Center of
Steel Construction, Ministry of Education, China. Zijn
onderzoek situeert zich voornamelijk op het vlak van
risicobeheersing in staalconstructies. Zo ontwikkelde hij
natuurkundige modellen en een praktische aanpak van
de analyse van het gedrag en het bezwijken van
staalconstructies bij aardbevingen, brand en ontploffing,
die opgenomen werden in de Chinese veiligheidsvoorschriften voor staalconstructies.
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Laureaten van de Academie 2018
Klasse Natuurwetenschappen
Martin Guilliams (°1980) is sinds 2018 hoogleraar aan de
UGent. Hij bestudeert de ontwikkeling en functionele
specialisatie van myeloïde cellen in homeostase en
tijdens inflammatoire ziekten. Hij behaalde zijn doctoraat
aan de VUB (VUB-VIB), in het laboratorium van Professor
Dr. Patrick De Baetselier. Hij voerde een eerste post-doc
uit in Marseille in het laboratorium van Dr. Bernard
Malissen (CIML) en een tweede post-doc aan de UGent
in het laboratorium van Prof. Dr. Bart Lambrecht (UGentVIB). In 2017 ontving hij een ERC Consolidator Grant en
werd hij een groepsleider in het Center for Inflammation
Research aan het VIB (IRC, VIB).

Laureaten van de Academie

Laureaten van de Fondsprijzen

Klasse Menswetenschappen
Bert De Smedt (°1978) is hoofddocent aan de KU Leuven.
Hij is aangesteld op het domein van de neuropedagogiek en onderzoekt hoe kinderen schoolse vaardigheden leren en welke neurobiologische factoren hierin een
rol spelen. Zo bestudeert hij met zijn team hoe we
rekenen en wiskunde leren, waarom dit bij sommige
kinderen zeer vlot loopt, en waarom andere kinderen
daar levenslange leerproblemen bij ervaren. Deze
vragen worden beantwoord vanuit een interdisciplinair
perspectief door een combinatie van methoden uit de
pedagogiek, psychologie en neurowetenschappen. Dit
onderzoek werd gepubliceerd in meer dan 100 artikelen
in internationale vaktijdschriften.
Bert De Smedt is de huidige Vice-president van de
International Mind, Brain and Education Society, Fellow
of the Association of Psychological Science en lid van de
Jonge Academie.
Klasse Kunsten
Het oeuvre van Sofie Muller (°1974) verbeeldt La Condition Humaine op eigenzinnige wijze. Dit resulteert in een
indrukwekkend en gevarieerd repertoire waarbij de
mens uitblinkt in al zijn kwetsbaarheid. Met installaties en
sculpturen, aangevuld met werken op papier, visualiseert ze onze diepste en donkerste psyche. Haar drang
naar perfectie en vakmanschap verzoent zich met de
soms brute visualisatie van innerlijke kwetsuren, hetgeen
haar boodschap kracht bijzet en leidt tot een mentaal
portret van ons, De Mens. Muller stelde tentoon in o.a. M
HKA en KMSK, Antwerpen; Dr. Guislain Museum, Gent;
C-Mine, Genk; FeliXart Museum, Drogenbos. In het
buitenland exposeerde ze in Polen, Oostenrijk, Italië,
Frankrijk, Duitsland en Nederland. Buiten Europa zette ze
haar eerste stappen met groepstentoonstellingen in de
VS, India, China en Mexico.
Klasse Technische Wetenschappen
Günther Roelkens (°1979) is hoogleraar fotonica in de
Photonics Research Group aan de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur van de Universiteit
Gent. Hij leidt er een groep van ongeveer 25 predoctorale en postdoctorale onderzoekers. Hij doet onderzoek
naar optische chips gebaseerd op siliciumtechnologie
aangevuld met de integratie van andere halfgeleider-

14

materialen (hoofdzakelijk III-V halfgeleiders). De toepassingen van deze chips gaan van optische
zender/ontvangers die het internet van vandaag mogelijk maken tot slimme optische sensoren die bijvoorbeeld
onze luchtkwaliteit en waterkwaliteit monitoren of
zelfrijdende auto’s mogelijk maken. Verwacht wordt dat
dergelijke chips in de toekomst een essentiële rol gaan
spelen in ons dagdagelijkse leven. Roelkens was houder
van een European Research Council (ERC) starting grant
om onderzoek naar mid-infrarood spectroscopische
sensoren op te starten.

Laureaten fondsprijzen 2018
Octaaf Dupontprijs
Geert van Loo (°1971) wordt bekroond voor zijn werk
“A20 in inflammatory signaling and pathology.” Van Loo
doet onderzoek naar de in vivo moleculaire mechanismen betrokken in de activatie van en de controle over
ontstekingsreacties. Voor deze studies ontwikkelt de
groep genetisch gewijzigde muizen (defect of mutant in
welbepaalde signaaleiwitten) die worden bestudeerd in
specifieke muismodellen voor humane (auto-immuun)
ontstekingsziektes zoals reumatoïde artritis, multiple
sclerose, diabetes, en de ziekte van Crohn. In 2011 werd
Geert van Loo professor aan de UGent, en in 2015
groepsleider aan het VIB.
Henri Vanderlindenprijs
Ilse De Looze (°1986) wordt bekroond voor haar gepubliceerde werk “The dust mass in Cassiopeia A from a
spatially resolved Herschel analysis”. Hierin bestudeert
Ilse De Looze de hoeveelheid en de aard van het stof
gevormd na de ontploffing van deze massieve ster met
een totaal gewicht van maar liefst 25 zonsmassa’s.
Wanneer een zware ster (met een gewicht groter dan 8
keer het gewicht van de zon) het einde van haar leven
bereikt, en alle nucleaire brandstof is opgebruikt, dan
ontploft zij in een “supernova”. Uit het overgebleven
materiaal, dat voor een groot deel bestaat uit elementen zwaarder dan waterstof en helium, kunnen stofdeeltjes gevormd worden die op hun beurt een belangrijke
invloed hebben op de vorming van nieuwe sterren. Deze
nieuwe studie van Cassiopeia A toont aan dat tot bijna

een zonsmassa aan nieuw stof kan opgebouwd worden.
Dit resultaat bevestigt dat supernovae een belangrijke
bijdrage leveren tot het totale stofbudget in sterrenstelsels.
Mgr. Charles De Clercqprijs
Alexander Soetaert (°1991) wordt bekroond voor zijn
masterscriptie getiteld “Katholieke literatuur en transregionale uitwisseling in de kerkprovincie Kamerijk (15591659)”, waarin hij de ontwikkeling van omgangsstrategieën rond overstromingen in het vroegmoderne Namen
onderzocht. Een Franse vertaling van deze scriptie werd
in 2016 als boek uitgegeven. Zijn onderzoek bevindt zich
op het kruispunt van religieuze, transregionale en
boekgeschiedenis. Binnen het kader van zijn onderzoek
bouwde hij de database Impressa Catholica Cameracensia (ICC), die informatie bijeenbrengt over de katholieke boekproductie en de netwerken daaromtrent in de
kerkprovincie. Sinds het najaar 2018 is een eerste deel
van deze database online toegankelijk via ODIS
(www.odis.be). In 2019 is hij als postdoctoral fellow
verbonden aan het Leibniz-Institut für Europäische
Geschichte (IEG) in Mainz.
Jan Gillisprijs
Michiel Meeusen (°1987) wordt bekroond voor zijn
publicatie getiteld “Plutarch’s Science of Natural
Problems. A Study with Commentary on Quaestiones
Naturales”. Door een grondige studie van en commentaar op deze algemeen veronachtzaamde tekst van de
hand van één van de meest invloedrijke en productieve
auteurs van de Oudheid te bieden, draagt dit boek bij
aan ons beter begrip van Plutarchus’ natuurfilosofisch
programma en de staat en de rol van antieke natuurwetenschap in het Romeinse Rijk meer in het algemeen.
Aan King’s College London werkt Michiel Meeusen
momenteel aan een postdoctoraal project over de
omloop van de Aristotelische Problemen in het Vroege
Romeinse Rijk, gefinancierd door de British Academy.

Mgr. René Lenaertsprijs
Klaas Coulembier (°1984) is laureaat van de Lenaertsprijs
voor zijn doctoraatsstudie getiteld “Multi-temporality.
Analyzing simultaneous time layers in selected compositions by Elliott Carter and Claus-Steffen Mahnkopf.” Dit
onderzoek onderzocht hoe componisten in de 20ste
eeuw met de parameter 'tijd' omgaan. Coulembier
studeerde trompet, piano en muziektheorie aan de
Ieperse muziekacademie. In 2006 behaalde hij aan de
KU Leuven zijn licentiaatsdiploma met een thesis over het
Concerto voor Orkest van Béla Bartók. Doorheen zijn
academische loopbaan besteedde hij veel aandacht
aan het geven van lezingen. Hij wordt regelmatig
gevraagd door de grote cultuurhuizen in Vlaanderen,
verzorgt dagcursussen voor Davidsfonds en Amarant, en
geeft af en toe duiding bij radiozender Klara. Door de
intense studies naar de muziek van andere componisten
werd ook het vuur om zelf te componeren aangewakkerd. Klaas Coulembier ontving diverse onderscheidingen van de Provincie West-Vlaanderen voor zijn composities.
Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting
Tom Van Doorsselaere (°1980) is laureaat voor zijn onderzoek over de zonnecorona, de buitenste hete laag van
de zonne-atmosfeer. De temperatuur daalt van de kern
van de zon (15 miljoen graden) naar het zichtbare
oppervlak (6000 graden). In de corona wordt het gas
terug heter (meer dan 1 miljoen graden). Dat was tot
2007 een van de openstaande problemen in de astrofysica. In dat jaar werden zijwaartse golven in de corona
ontdekt, die Van Doorsselaere voorzag van een nieuwe
interpretatie, die de verhitting verklaart en die tevens
ook toepasbaar is voor seismologische golven. Zijn
interpretatie heeft een duidelijke impact gehad in zijn
vakgebied en wel op de manier waarop dit probleem
sindsdien bekeken wordt. Zo gebruikten andere onderzoekers zijn interpretatie reeds om de dichtheidsstructuur
in de corona te meten, verder ook voor meer routinematige metingen van het coronaal magneetveld en werd
ze ook toegepast in de seismologie.
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Nieuw voorzittersduo Jonge Academie

Nieuwe leden Jonge Academie

Sylvia Wenmackers (KU Leuven) en Vincent Ginis (VUB)
werden verkozen tot nieuwe voorzitters. Van april 2019
t.e.m. maart 2021 zullen zij samen de Jonge Academie
voorzitten. Ze nemen de fakkel over van Lieve Van Hoof
en Niel Hens, op een publieksevent op dinsdagnamiddag
12 maart 2019.

De Jonge Academie verkoos in 2019 elf nieuwe leden, die
lid zijn van 1 april 2019 tot 31 maart 2024. Ze worden
feestelijk geïnaugureerd tijdens het publieksevent op 12
maart 2019 in het Paleis der Academiën, Brussel. Op die
zitting zwaaien ook tien leden (2014-2019) plechtig af.

Beiden zijn lid van de Jonge Academie sinds 2017 en
hebben een excellent onderzoeksprofiel, gestaafd door
prijzen, publicaties, lidmaatschap van diverse wetenschappelijke commissies en buitenlandse uitnodigingen.
Thematisch liggen de volgende onderwerpen hen bijzonder nauw aan het hart: wetenschapsjournalistiek, open
wetenschap en de ethische aspecten van onderzoek.
Samen met de andere leden van de Jonge Academie
willen ze de komende jaren rond deze en andere thema’s
verder bouwen aan een visionair verhaal dat vele
Academische grenzen overstijgt.

Rose Bruffaerts (KU Leuven, UZ Leuven) onderzoekt als
neurowetenschapper en neuroloog hoe gezonde
mensen en mensen met neurologische ziektes taal
verwerken: hoe zit ons mentale woordenboek verankerd
in onze hersenen? Waar kan het mis lopen? Haar onderzoek wil de diagnostiek van taalstoornissen verbeteren
dankzij nieuwe inzichten, verworven uit de combinatie
van neurolinguïstiek en geavanceerde wiskundige
methodes.
Didier Caluwaerts (VUB) onderzoekt of democratische
innovaties een antwoord kunnen bieden op de crisis van
de democratie. Meer specifiek focust hij op de vraag hoe
burgerfora democratische legitimiteit kunnen genereren,
en democratische myopie (kortzichtigheid) kunnen
overkomen. Hij is ook één van de grondleggers van de
G1000 Burgertop.
Lars De Laet (VUB) is burgerlijk ingenieur-architect en
onderzoekt materiaalzuinige constructies voor duurzame
architectuur en infrastructuur. Met zijn team ontwikkelt hij
digitale ontwerptools en robotische fabricagemethoden
om gebouwen, bruggen en tenten zo efficiënt mogelijk te
maken. Daarnaast ontwikkelt Lars met een interdisciplinair
team biologische bouwmaterialen die ze zelf kweken en
die het ontginnen van natuurlijke grondstoffen vermijden.

Lynda Grine

Rose Bruffaerts

Kris Myny

Marjan Doom (UGent) verrichtte als dierenarts onderzoek
op de anatomie van het bloedvatenstelsel. Vandaag
exploreert ze als directeur van het Gents Universiteitsmuseum de taal tussen wetenschap, kunst en samenleving.
Als curator zoekt ze de dialoog met kunstenaars op. Ze wil
bezoekers de schoonheid van het wetenschappelijk
proces laten ervaren in al zijn kwetsbaarheid en menselijkheid. Haar tentoonstellingen onderschrijven in die zin ook
de kracht van het wetenschappelijk denken.

Michelle Plusquin

Lars De Laet

Beatrijs Vanacker

Dave De ruysscher

Christophe Vandeviver

Beatrijs Vanacker (KU Leuven) onderzoekt de wisselwerking tussen culturele identiteitsvorming, autoriteitsconstructie en literatuur in de vroegmoderne periode. Ze
gebruikt inzichten uit de vertaalwetenschap en discoursanalyse om literatuur- en cultuurgeschiedenis te bestuderen vanuit een dynamisch perspectief, met oog voor
grensgebieden en meertaligheid.
Christophe Vandeviver (Universiteit Gent en Nederlands
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving) onderzoekt hoe en waar crimineel gedrag gepleegd wordt en
welke lessen daaruit getrokken kunnen worden om
criminaliteit te voorkomen. Hij focust daarbij op de wisselwerking en spreiding van criminaliteit en criminaliteitscontrole in tijd en ruimte. In zijn onderzoek combineert hij
kennis en methoden uit de criminologie, geografie,
gedragsecologie en gezondheidswetenschappen.
Bart Vermang (UHasselt, imec, EnergyVille) onderzoekt
hernieuwbare energie, meer bepaald fotovoltaïsche
zonne-energie, met een focus op technologische innovatie in materialen, zonnecel-architecturen en applicaties.
Hij is gepassioneerd het publiek en beleid te informeren
over energie, duurzaamheid en de razendsnelle technologische vooruitgang in dit kennisdomein.
www.jongeacademie.be
02 550 23 32
@JongeAcademie

Marjan Doom
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Kris Myny (imec) doet onderzoek naar flinterdunne en
plooibare elektronische schakelingen gebaseerd op
dunnefilm-elektronica, die onzichtbaar geïntegreerd
kunnen worden in alledaagse objecten zoals slimme
speelkaarten. Het Internet-der-Dingen is een belangrijk
toepassingsveld, maar ook oprolbare beeldschermen,
slimme interactieve oppervlakken en de fascinerende
wereld van virtual en augmented reality zullen revolutionair gebruik maken van dunnefilm-elektronica.
Michelle Plusquin (UHasselt) onderzoekt als epidemiologe
de interactie tussen genen en omgeving vanaf de
conceptie. Kleine moleculaire aanpassingen vroeg in het
leven – van levensstijl tot verontreinigende stoffen –
kunnen immers het risico op ziektes later in het leven mee
bepalen.

Didier Caluwaerts

Dave De ruysscher (VUB en Tilburg University) onderzoekt
de verhouding tussen recht, handel en economie in het
verleden. Hij besteedt veel aandacht aan gedetailleerd
bronnenonderzoek en een empirische benadering. Zijn
belangstelling gaat daarnaast uit naar interdisciplinariteit
en wetenschapsbeleid, waaronder open science/open
access.

Lynda Grine (UGent, UZ Gent) is biochemicus en onderzoekt dermatologische aandoeningen, waaronder
psoriasis. Zo is ze dagelijks bezig met hoe we vandaag
precisie- en gepersonaliseerde geneeskunde kunnen
toepassen in de dermatologie, bijvoorbeeld door het
gebruik van biomerkers. Ze is gepassioneerd door wetenschapscommunicatie in alle gedaanten.

Bart Vermang
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Oproepen
(On)opgemerkt

Prijzen van de KVAB

Internationale uitwisselingen

De vier kronen op het portret van
keizerin Maria Theresia (deel 1).

De Academie kent elk jaar een aantal prijzen toe. Kandidaturen daarvoor moeten worden ingediend bij het
secretariaat van de KVAB tegen uiterlijk 30 april 2019.
Reglementen en inschrijvingsformulieren zijn raadpleegbaar en te downloaden via de website www.kvab.be. In
2019 zijn volgende prijzen opengesteld:

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 buitenland 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 2019. 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.

Hans Rombaut

Centraal in de grote traphal van het Paleis der Academiën prijkt het portret van keizerin Maria Theresia, geschilderd door de Weense hofschilder Martin van Meytens jr.
(Stockholm 1695-Wenen, 1770). Maria Theresia staat
weergegeven met de armen gespreid. Met haar rechterhand houdt ze de scepter vast, waarvan de onderkant
verborgen is achter een rood kussen waarop vier kronen
rusten, alle vier bekroond met een kruis, symbolen van
haar hoge soevereine waardigheid. Haar portret hangt
hier als een eerbetoon, omdat Maria Theresia in 1772 de
academiën van België oprichtte. Dit 18de-eeuwse
schilderij is evenwel geen bezit van de academiën, maar
wordt in bruikleen gehouden van de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België, waar het het inventarisnummer 294 heeft.
Dit portret is een vaste halte wanneer men met een gids
het Paleis der Academiën bezoekt. Na de uitleg over het
ontstaan van de Academiën en de rol van de keizerin
daarin, worden steevast ook de kronen opgemerkt,
gevolgd door de vraag: waarvoor staan die eigenlijk? Het
routineuze antwoord is dat deze de kronen zijn van de
koninkrijken waarvan Maria Theresia koningin was, maar
echte nieuwsgierigen laten het daar niet bij en vragen
dan: en welke koninkrijken zijn dat? Natuurlijk citeert de
gids dan Oostenrijk en Hongarije. En uiteraard de keizerskroon. Maar is dat ook zo? En dan wordt het ineens gissen:
voor welk rijk staat welke kroon? Dat weet de gids van
dienst niet. En bovendien: was Oostenrijk wel een koninkrijk? Het zijn vragen die onzekerheden veroorzaken en die
toeschouwer en gids een onbehaaglijk gevoel bezorgen.

Daarom hebben we geprobeerd dit te achterhalen. Dat
deden we door er een specialist bij te halen, door zelf
vergelijkingsmateriaal te zoeken op andere portretten en
monumenten van keizerin Maria Theresia en door haar
titulatuur te ontleden en te toetsen aan de historische
kritiek.
De specialist die we opzochten is Claude de Moreau de
Gerbehaye, historicus, departementshoofd bij het Rijksarchief, werkzaam bij het Archief van het Koninklijk Paleis en
lid van het wetenschappelijk comité van de Arenbergstichting. Wij vonden hem onmiddellijk bereid om naar
het schilderij te komen kijken en we zijn hem zeer
dankbaar dat hij ons een geïllustreerde en goed gedocumenteerde nota bezorgde. Hij ziet de volgende kronen:
ter linkerzijde drie kronen gegroepeerd, met rechts
daarvan een vierde. De kroon vooraan is van een hogere
rang dan diegene die zich daarachter bevinden. Het is
de keizerlijke kroon, maar niet de kroningskroon die
toegeschreven wordt aan Karel de Grote (die eigenlijk uit
de 10de eeuw dateert en bewaard wordt in Frankfurt),
maar de kroon van Rudolf II, de private keizerskroon, die
bewaard werd door Rudolf II en zijn opvolgers, bekend als
de Rudolfinische kroon. De tweede kroon is bekend als de
koninklijke apostolische kroon van Hongarije, de
St.-Stefanuskroon, die van byzantijnse oorsprong is,
waarvan het kruis op het moment dat dit op dit portret
werd geschilderd door een accident nog niet was scheef
gebogen. De derde is de koninklijke kroon van de
keurvorst van Bohemen, de St.-Wenceslaskroon, herkenbaar aan de grote lelies aan de vier zijden van de kroon.
De vierde kroon, die zich rechts van de groep van drie
bevindt, is eigenlijk een bonnet, een kroon voor een
lagere rang van soevereiniteit. Het gaat om de kroon van
ofwel het aartshertogdom Oostenrijk of om een ander
soeverein hertogdom, zoals bv. het hertogdom Brabant.
Deze laatste mogelijkheid oppert Claude de Moreau de
Gerbehaye omdat dit portret wellicht bestemd was voor
een persoon of instantie die gevestigd was in Brussel.
Volgens haar titulatuur was Maria Theresia inderdaad
keizerin van het Heilig Roomse Rijk, koningin van Hongarije
en Bohemen, en aartshertogin van Oostenrijk, maar ook
koningin van Kroatië, Slavonië, Galicië en Lodomerië. Bij
haar aantreden in 1740 was ze zelfs koningin van Silezië,
maar dat koninkrijk verloor ze onmiddellijk aan Pruisen,
wat nadien bevestigd werd in diverse vredesverdragen
(Bresslau 1742, Aken 1748 en Hubertusburg 1763). Het
brengt het aantal mogelijke kronen van de keizerin op
tenminste acht. Waarom er daarvan vier niet afgebeeld
werden bewaren we voor een volgende keer.

© Luc Schrobiltgen
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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 cultuurwetenschappen, in de Klasse van de Kunsten in het domein van
de kunstwetenschappen, kunstkritiek en musicologie en in
de Klasse van de Technische Wetenschappen in alle
disciplines.

Publicaties

Frans Van Cauwelaertprijs (€ 7500): wordt in 2019
opengesteld in de biomedische wetenschappen.

De KVAB verwelkomt manuscripten van hoge kwaliteit
voor twee wetenschappelijke reeksen:

Erik Duvergerprijs (€ 5000): voor een belangrijk oorspronkelijk kunsthistorisch of historisch werk over de Nederlanden tot het jaar 1900, dat in grote mate steunt op archivalische bronnen.

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.

Mgr. Charles De Clercqprijs (€ 1250): voor een oorspronkelijk werk op het gebied van de religieuze geschiedenis
van Vlaanderen.
Henri Schoutedenprijs (€ 1250): voor een belangrijk
oorspronkelijk werk over faunistiek (bij voorkeur van
Afrika), systematiek, ecologie, ethologie of anatomie van
de dieren.
Prijs Pro Civitate (€ 1000): voor een doctoraatsverhandeling die een originele en belangrijke bijdrage vormt tot de
stadsgeschiedenis of tot de lokale geschiedenis.
Paul van Oyeprijs (€ 750): voor veldwerk op het gebied
van de hydrobiologie in de breedste zin van het woord;
systematiek van "protisten" of van invertebraten;
algemene biologie.
Jaarprijs wetenschapscommunicatie (geen geldprijs):
wordt uitgereikt in alle disciplines.
Loopbaanprijs
wetenschapscommunicatie
geldprijs): wordt uitgereikt in alle disciplines.

(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 te gebruiken voor bijeenkomsten.
Onder strikte voorwaarden is ook een beperkte financiële
steun mogelijk. Aanvragen moeten ingediend worden
tegen 1 april 2019 via nico.lambrecht@kvab.be. Meer
informatie: www.kvab.be/contactfora

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. 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 uitgeven door Uitgeverij
Peeters. 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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ACTUA
1

Academisch Cultureel Forum

4

Jonge Academie

5

Vlaamse Academische Stem (VLAST)

Dinsdag 12 maart 2019, 14.00 u.
Publieksevent met feestelijke inhuldiging van de
nieuwe leden.

6

Contactfora
28 en 29 maart 2019: Janine Hauthal (VUB): "Fictions of
Europe: Imaginary Topographies and Transnational
Identities across the Arts"
28 en 29 maart 2019: Hilde Heynen (KU Leuven):
"Displacement & Domesticity since 1945: Refugees,
Migrants and Expats Making Homes"
30 maart 2019: Roger Weynants (Koninklijke Militaire
School): "Quantum Information: The Second Quantum
Revolution?"
22 t.e.m. 24 mei 2019: Paul Erdkamp (VUB): "Climate
and Society in Ancient Worlds. Diversity in Collapse and
Resilience"

7
Da Vincilezingen:
Woensdag 13 maart 2019, 17.30 uur:
Guy Delmarcel over “Geweven Pracht. Bernard van
Orley en het hoogtij van het Vlaamse wandtapijt”.
Woensdag 12 juni 2019, 17.30 uur
Christoffel Waelkens over Ferdinand Verbiest.
Dinsdag 17 september 2019, 17.30 uur
Lieva Van Langenhove over Slim textiel
Woensdag 16 oktober 2019, 17.30 uur
Dirk De Ridder over het Brein

Lentecyclus
Woensdagen 8, 15 en 22 mei 2019 om 14.00 uur. Gedetailleerd programma zie pagina 9.

2
3

Standpunten
Vrijdag 22 maart 2019
Standpuntvoorstelling: “De strijd om de waarheid. Over
nepnieuws en desinformatie in de digitale mediawereld”

Reflectiegroep Kunst, Wetenschap en Technologie

VLAST is de Vriendenkring van de Vlaamse Koninklijke
Academiën (KVAB en KANTL). Door lid te worden,
steunt u de Academiën. Maar u krijgt er ook veel voor
terug: we bieden leden ieder jaar een mooi aanbod
aan begeleide bezoeken voor twee personen aan
toptentoonstellingen in onze landelijke musea.
Lidmaatschap is mogelijk na een jaarlijkse gift ten
belope van € 100.
Meer info over lidmaatschap
www.kvab.be/vlast

&

Onderscheiden

Woensdag 27 maart 2019, 14.30 uur:
“Bernard Van Orley. Brussel en de renaissance.”
Bezoek aan de tentoonstelling in BOZAR.

Vrijdag 12 juni 2019, 14.30 uur:
Ontmoetingsdag met rondleiding in het Paleis der
Academiën & lezing

Academieleden in de kijker
Nog tot 21 april 2019 loopt de tentoonstelling “Fibrefixed. Composites in design” in het Design Museum
Gent. De tentoonstelling brengt een uitgebreide selectie designprojecten met composietmateriaal. De
presentatie toont een verrassend overzicht van wat er
mogelijk is wanneer vezels worden gecombineerd met
een (bio)kunststof, en zo vezelversterkte composietmaterialen vormen. Ontwerpen met composietmaterialen
situeert zich in een context van actuele maatschappelijke uitdagingen: klimaatopwarming, ecologische
impact, duurzaamheid, mobiliteitsproblematiek, veroudering van de bevolking en digitalisering. Curatoren
Ignaas Verpoest (KU Leuven en lid van Klasse Technische Wetenschappen) en Lut Pil (LUCA School of Arts)
focussen op de ontwikkelingen van de voorbije vijf jaar
en presenteren te verwachten doorbraken voor de
komende jaren. www.designmuseumgent.be

Op 6 december 2018 werd de titel van facultaire
ereprofessor toegekend aan Elisabeth Monard,
bestuurder van de Klasse Technische Wetenschappen.
Zij ontving deze erkenning van Michiel Steyaert,
decaan van de faculteit Ingenieurswetenschapppen
van de KU Leuven om haar voorbeeldfunctie en inspiratiebron voor de jeugd in de wereld van wetenschap en
technologie. Consoror Paula Moldenaers, departementshoofd Chemische Ingenieurstechnieken, sprak
de Laudatio uit.

programma:

Vrijdag 3 mei 2019, 15.00 uur:
Geleid bezoek aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen.

8

Dirk Brossé, lid van de Klasse Kunsten, ontving op 19
december de titel "Voka Legende 2018". Deze wordt
toegekend aan een persoon die de uitstraling van
Oost-Vlaanderen op een buitengewone manier wist te
versterken. "Een muzikale duizendpoot met wereldfaam én een veelzijdig topondernemer met lef," zo
werd hij beschreven door Voka.

Op 23 februari 2019 vindt de "AMVK" finissage “bunt,
schrill und laut” plaats, met live-performance 'Club
Moral' in Museum Fridericianum (Kassel). Kunstenaar
Anne-Mie Van Kerckhoven (lid Klasse Kunsten) gebruikt
haar initialen strategisch als de naam van een wereldwijd bedrijfsmerk. De huidige tentoonstelling in het
Fridericianum werd eerder in het M HKA Antwerpen, de
Kunstverein Hannover en het Museum Abteiberg in
Mönchengladbach gezien.

Vrijdag 26 april 2019: Symposium met als thema kunst &
biotechnologie.
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Carl VAN DE VELDE
(Antwerpen, 1 december 1936 – Antwerpen, 15 november
2018)

In memoriam

Carl Van de Velde, gewoon hoogleraar emeritus aan de VUB
en lid van de Klasse van de Kunsten van de KVAB, overleed
onverwacht op 15 november 2018. Aan de Rijksuniversiteit
van Gent studeerde hij van 1956 tot 1960 kunstgeschiedenis
en oudheidkunde, in combinatie met studies rechten. In 1960
werd hij licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde.
Een jaar later behaalde hij het doctoraat in de rechten. Hij
zetelde in de wetenschappelijke raden van onze grote musea
en gaf gastcolleges aan de universiteiten van Londen en
Philadelphia.
Als kunsthistoricus maakte hij vlug naam op twee gebieden.
Hij startte zijn onderzoek met navorsingen over de
16de-eeuwse Antwerpse schilder Frans Floris de Vriendt over
wie hij een grote monograﬁe publiceerde, die de neerslag
was van zijn in 1970 te Gent verdedigde doctoraatsproefschrift. Hiermee hielp hij een nieuw beeld te creëren van de
Renaissancekunst in de Nederlanden. Snel werd Carl Van de
Velde een toonaangevend en internationaal zeer gewaardeerd kenner van de Vlaamse schilderkunst in de 16de eeuw.
Zijn Florisboek werd dan ook gevolgd door een stoet van
publicaties over diverse andere facetten van de Renaissance
in de kunst van de Nederlanden.
Tezelfdertijd wist Carl Van de Velde zich te verdiepen in werk
en betekenis van Rubens. Zijn levenslange betrokkenheid bij
het bestuur en de activiteit van het Centrum Rubenianum
markeert dit het duidelijkst. Hij ligt mee aan de oorsprong van
de uitbouw van deze instelling als toonaangevend onderzoekscentrum voor de studie van de Vlaamse kunst uit de
16de en 17de eeuw. Over Rubens publiceerde hij ook zelf
talrijke bijdragen. Zeer belangrijk was zijn rol bij de redactie en
publicatie van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, de
thans meer dan 40 delen omvattende kritische catalogus van
Rubens’ oeuvre.
Het onderzoek van Carl Van de Velde heeft van meet af
getuigd van absolute intellectuele eerlijkheid en bleef steeds
gesteund op veriﬁeerbaar bronnenmateriaal. Deze strenge
onderzoeksdiscipline heeft hij ook aan zijn talrijke studenten
weten mee te geven.
Carl Van de Velde werd
corresponderend lid van
de KVAB in 1986, werkend
lid in 1990, bestuurder van
de Klasse van de Kunsten
in 1997 en voorzitter in
2001-2002.
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Jacques PÉTERS
(Luik, 2 december 1923 - Wezembeek-Oppem, 12 december
2018)

In memoriam

Jacques Péters volgde de humaniora in het St.-Pieterscollege in
Leuven. Tijdens zijn priesterstudies behaalde hij de diploma’s van
kandidaat in de wis- en natuurkunde en van baccalaureus in de
wijsbegeerte. Hij werd priester gewijd in 1948. Daarna begon hij
ingenieursstudies en hij werd in 1951 burgerlijk werktuigkundig
ingenieur. Gedurende een jaar gaf hij les aan de Bijzondere
School voor Technisch Ingenieurs te Mechelen. Tegelijk was hij
assistent aan de KU Leuven, waar hij Kinematica en Dynamica der
werktuigen doceerde. Een jaar later verbleef hij met een beurs
van de BAEF aan het MIT, waar hij zich specialiseerde in interferometrische lengtemeettechniek. Na de vroege dood van zijn
vader nam hij de leiding over van het Instituut voor Werktuigkunde
van de KU Leuven. Hij werd docent in 1956 en in 1959 gewoon
hoogleraar.
Péters drukte als geen ander zijn stempel op onderwijs en onderzoek aan de Faculteit der Toegepaste Wetenschappen. Hij
introduceerde er de methode van wetenschappelijk onderzoek
op internationaal niveau. Daarnaast lag hij aan de basis van de
bloeiende afdeling Machinebouw van het CRIF/WTCM/SIRRIS, het
wetenschappelijk en technisch centrum van de technologiebedrijven onder AGORIA, waardoor de vertaalslag van onderzoek
naar industriële toepassing bevorderd werd. Hij heeft de
werkplaats- en de productietechnieken opgetild tot wetenschappelijke disciplines. Als lid van CIRP (The International Academy for
Production Engineering), de academie voor productietechnieken met mondiale uitstraling, heeft hij zijn onderzoeksgroep in
Leuven op de wereldkaart gezet. Zijn internationale gerichtheid
bezorgde hem wereldfaam, met eredoctoraten van RWTH, Aken
en Aston University, Birmingham, UK, met gastcolleges wereldwijd,
een exclusief Foreign Membership van de National Academy of
Engineering van de USA, en toekenning van vele internationale
onderscheidingen, met als uitschieter de Georg Schlesinger Preis
van de Berlijnse Senaat in 1986. Ook ontwikkelingssamenwerking
lag hem nauw aan het hart. Als adviseur van ABOS lag hij mee
aan de basis van verschillende projecten in Indonesië en Thailand.
Jacques Péters werd in 1970 corresponderend en in 1978 werkend
lid van de KVAB. Hij was bestuurder van de Klasse Natuurwetenschappen in 1982 en werd erelid in 2003. Hij was grootofficier in de
Leopoldsorde.
Hij was naast ingenieur ook priester. De unieke combinatie religietechniek en de consequenties daarvan heeft hem
steeds
beziggehouden.
Regelmatig
schreef
hij
hierover, in discussie met
andersdenkenden, ook in de
KVAB. De relatie evolutieleer-creationisme hield hem
bezig en regelmatig ondernam hij pogingen om die
twee te verzoenen. Péters
heeft grote invloed gehad
op vele generaties ingenieursstudenten en op de
maakindustrie in België en
daarbuiten.

Roger MARIJNISSEN
(Gent, 12 april 1923 - Ronse, 20 januari 2019)

In memoriam

Roger Marijnissen was een eminent kunsthistoricus en -criticus, die
oorspronkelijk onderzoek verrichtte naar de Vlaamse renaissanceschilderkunst en zich tevens onderscheidde door zijn gedreven
pleidooien voor een integere conservatie en restauratie van
kunstwerken.
In 1966 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Gent cum laude
tot doctor in de Kunstgeschiedenis met een proefschrift getiteld
Het beschadigde Kunstwerk. Bij het natrekken van twee eeuwen
restauratiepraktijk kwam hij tot de bevinding dat belangrijke
kunstwerken vaak mismeesterd werden, deels uit technische
onwetendheid, deels door onbegrip over wat een kunstwerk in
wezen is. Een jaar later gepubliceerd in een uitgebreide Franstalige versie onder de titel Dégradation, conservation et restauration de l’oeuvre d’art, oefende deze studie een verstrekkende
invloed uit in de vakwereld.
In 1958 benoemd tot adjunct-directeur van het Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA) te Brussel, nam hij herhaaldelijk stelling tegen de praktijken die hij in zijn doctoraal onderzoek
op het spoor kwam. Zijn compromisloze ethische houding bracht
hem in aanvaring met tal van verantwoordelijken in de kunstwereld. Van de discussies en de conflicten die daaruit volgden
bracht hij later verslag uit in zijn boek Soigner les chefs-d’oeuvre
au pays de Magritte (2006).
Zijn polemisch engagement was evenwel gemotiveerd door een
diepe affectie voor ons artistiek patrimonium, waaraan hij
duidelijk blijk gaf in zijn bekende monografieën over Bruegel
(1969) en Bosch (1996), basiswerken die in meerdere talen
gepubliceerd werden. Daarnaast demonstreerde hij zijn expertise
inzake schildertechniek in een historische studie van de vervalsingen, Echt, Fraude, Vals (1985) en wijdde hij een monumentaal
boek aan de problematiek van de restauratie: Dialoog met het
Geschonden Beeld na 250 jaar restaureren (1995).
Een kwarteeuw lang schreef hij kunstcommentaren waar elke
kunstliefhebber reikhalzend naar uitkeek. Nog in 2005, op 82-jarige
leeftijd, publiceerde hij het manifest Moving Art waarin hij stelling
nam ten aanzien van het transporteren van kunstwerken ten
behoeve van prestigieuze overzichtstentoonstellingen. Wijzend
op de uiterste kwetsbaarheid van de oude meesterwerken,
pleitte hij voor een definitief en wereldwijd verbod op het
transport van de kunstwerken die constitutief zijn voor het werelderfgoed. De Klasse van de Kunsten verwerkte het tot een
standpunt dat in 2014
verscheen onder de titel
Voor
een
verantwoord
beheer van ons kunstpatrimonium.
Roger Marijnissen werd in
1970 verkozen tot corresponderend lid van de KVAB, in
1974 tot werkend lid. Hij was
klassenbestuurder in 1982. Hij
was bij zijn overlijden het
oudste gewone lid van onze
academie. Hij was Commandeur (1984) en Grootofficier
(1991) in de Leopoldsorde.
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