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Grotto door Gijs Van Vaerenbergh, 
tot eind oktober 2019 in de tuin van het Academiënpaleis
           Hans Rombaut
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Het was een complete verrassing toen eind april of 
begin mei een constructie werd opgebouwd in de 
tuin van het Academiënpaleis. Het werd een grote 
balk gemetseld in snelbouwsteen, waarvan het 
doel of de bestemming een groot raadsel was. Het 
werd nog raadselachtiger toen, enkele dagen 
later, de pas opgebouwde constructie ook nog 
bewerkt werd met grote elektrische zagen. Uit de 
balk werden grote stukken snelbouwsteen wegge-
hakt, tot je er geheel doorheen kon kijken en er nog 
drie grillige steunen overbleven. Dan werd er ook 
nog een plaatje bijgezet, met daarop enige verdui-
delijking. De constructie heet Grotto, een ontwerp 
van het Leuvense architectenduo Gijs Van Vaeren-
bergh, op initiatief van Urban.Brussels.

Urban.Brussels is de nieuwe naam voor het onder-
deel Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE), een van 
de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
die o.m. instaat voor de stedenbouwkundige 
vergunningen (maar nog veel meer). Vanaf dit jaar 
neemt Urban.Brussels het initiatief tot het exposeren 
van een Urban Folly in een van de Brusselse 
publieke ruimten. Dit ging van start met deze Grotto 
in de tuin van het Paleis der Academiën. Het gaat 
om een tijdelijke constructie, die kon bezocht 
worden vanaf het moment dat het Urban Sympo-
sium dat het Hoofdstedelijk Gewest inrichtte in het 

Academiënpaleis op 13 mei 2019 werd afgesloten 
met de plechtige inhuldiging van deze Grotto door 
de minister-president. De tentoonstelling van dit 
werk zou aflopen op 10 augustus, maar dat werd 
verlengd tot 31 oktober.

De Grotto is een architecturale sculptuur op het 
raakpunt van architectuur en beeldhouwkunst. De 
opbouw van het massieve volume van 2,4 op 2,4 
op 4,8 m volgde de methodiek van de bouwvak-
ker. Het materiaal dat eruit weggekapt werd, 
verliep volgens de werkwijze van de beeldhouwer. 
Het werk verwijst naar de rotsachtige constructies 
uit de landschapsarchitectuur van de 18de eeuw, 
de zgn. Folly. Heel nadrukkelijk verwijst de Grotto 
naar elementen uit de traditionele architectuurge-
schiedenis, zoals een vloer, een dak en kolommen, 
maar tezelfdertijd is het gebeeldhouwd. Het bevat 
maatstaven uit de bouwkunst, zoals de normering 
met het getal 7: elke bouwlaag bestaat uit 7 x 7 
snelbouwstenen, terwijl het geheel bestaat uit 21 
bouwlagen. De mathematiek van de bouwmeester 
is aanwezig. Daartegenover is dit experimenteel en 
vrij uitgewerkt als een sculptuur. In de commentaar 
bij dit werk geeft men nog aan dat iedereen dit 
werk mag zien zoals hij of zij dit wenst. Eerlang zal de 
Grotto verdwijnen. Er rest ons dan alleen nog de 
herinnering, de afdruk in het grasperk en deze 
terugblik. 
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Robbert Dijkgraaf is niet alleen directeur van het Institute for 
Advanced Study (IAS) in Princeton maar ook auteur van een 
boek over het “isgelijkteken”, dat toelaat verbinding te leggen 
tussen ogenschijnlijk verschillende begrippen en zo verrassende 
inzichten kan opleveren. Dergelijke interessante verbanden 
worden meestal ontdekt door vrije geesten die de tijd nemen om 
begrip te verwerven over de futiele en soms wereldvreemde 
problemen die hen begeesteren. De visie van Abraham Flexner, 
de geestelijke vader en eerste directeur van het IAS, steunde op 
het “ongehinderd nastreven van nutteloze kennis”, kennis 
waarvan het nut alles behalve duidelijk was. Het instituut zou aan 
de basis liggen van een wereldwijde nucleaire en digitale revolu-
tie die mede van de Verenigde Staten de economische wereld-
leider bij uitstek maakte. Van innovatie gesproken.

Ook in de CERN in Genève wordt al een halve eeuw gewerkt op 
zeer fundamentele vraagstukken, die voor de meeste mensen 
niet alleen onbegrijpelijk zijn, maar ronduit neerkomen op 
gebruik van middelen waarmee meerdere erkende noden 
zouden kunnen verholpen worden. Toch ligt dit centrum, naast 
allerlei andere praktische toepassingen, aan de basis van het 
World Wide Web, dat onze levenswijze ingrijpend veranderde en 
waar we zeker het laatste nog niet van gezien hebben. Van 
innovatie gesproken.

Naast deze voorbeelden die raken aan fysica en wiskunde, 
mogen we zeker niet de chemie en de levenswetenschappen 
vergeten, waar heel wat ingrijpende innovaties steunen op 
ogenschijnlijk nutteloze bevindingen. Ook onze hedendaagse 
sociale en culturele samenlevingspatronen zijn dikwijls ontsproten 
uit oorspronkelijk controversiële tot wereldvreemde ideeën. Deze 
innovatie van onze kijk op de maatschappij heeft geleid tot een 
meer vredevolle en aangename vorm van samenleven, hoeveel 
die ook nog kan verbeterd worden.

Innovatie is dus belangrijk en we mogen blij zijn dat ook in Vlaan-
deren innovatie een adagium wordt in de komende jaren. We 
moeten alleen vermijden dat het woord “innovatie” enkel zou 
slaan op de laatste schakel in het proces van wetenschappelijk 
denkwerk tot industriële verwezenlijking. Alle stappen hebben 
hun belang en alle stappen kennen hun uitdagingen, die allen 
een grote mate van originele aanpak vergen.

En in dit proces is er behoefte aan gepaste sensibilisering van en 
communicatie naar de overheid en het brede publiek toe. Daar 
kan de KVAB verder haar rol in spelen. We moeten de vinger aan 
de pols houden van wat wereldwijd op wetenschappelijk 
gebied gebeurt en dit op een gestructureerde en efficiënte 
manier blijven uitdragen. Het vergt een aanzienlijke inspanning 
van de leden en van de staf maar het is maatschappelijk 
belangrijk. 

Freddy Dumortier
Vast secretaris

Het nut van 
nutteloze kennis

11 Onder Professoren
Nieuwe videoreeks
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Denkersprogramma
Denkerscyclus Digitale Innovatie: Interview 

De Denkerscyclus getiteld  “Maatschappelijke waar-
den bij digitale innovatie: wie, wat en hoe?” is een 
initiatief van de Klasse van de Technische Wetenschap-
pen en de Reflectiegroep “Responsible Research and 
Innovation” van de KVAB. Drie complementaire 
Denkers benaderen het thema vanuit drie invalshoe-
ken: ethische aspecten, beleid en wetenschap. Een 
interview met Jan Rabaey, Peter-Paul Verbeek en Rinie 
van Est.

Hoe bent u betrokken geraakt bij de denkerscyclus? 

Rinie van Est: Ik ben coördinator van het thema 
“Slimme Samenleving” bij het Rathenau Instituut in 
Nederland. Dit instituut informeert het parlement over 
de maatschappelijke en ethische aspecten van 
wetenschap en technologie. Onze studies benadruk-
ken dat digitalisering, naast privacy en veiligheid, tal 
van andere belangrijke publieke waarden kan uitdra-
gen, zoals autonomie, rechtvaardigheid, menselijke 
waardigheid en eerlijke economische concurrentie. 
We hebben aangetoond dat het beleid en de politiek 
in Nederland nog te weinig aandacht hadden voor 
deze kwesties. We zijn nu tweeëneenhalf jaar verder en 
het besef dat digitalisering vanuit gedeelde publieke 
waarden vorm gegeven moet worden, is sterk 
gegroeid in Nederland. Ik denk dat de KVAB me 
daarom heeft gevraagd als Thinker-in-Residence. 
Jan Rabaey: De digitalisatie verandert onze samenle-
ving op een ingrijpende manier en het is van cruciaal 
belang om stil te staan bij de positieve en negatieve 
aspecten ervan. Een proactieve houding is de enige 
manier om de nadelige effecten zo veel als mogelijk te 
ontwijken maar dit vergt participatie van alle stakehol-
ders. Ik hecht veel belang aan dit thema en was dan 
ook onmiddellijk bereid om deel te nemen toen de 
stuurgroep mij uitnodigde.
Peter-Paul Verbeek: Ik werkte regelmatig samen met 
Joos Vandewalle binnen het domein van technologie 
en samenleving en Engineering for Society. Deze 
samenwerking is voor mij altijd zeer inspirerend 
geweest. Zo werd ik gevraagd om mee te werken aan 
deze Denkerscyclus. 

Hoe verloopt de fact finding?

Rinie van Est: Onze fact finding gebeurt aan de hand 
van gesprekken met stakeholders. We hebben tot nu 
toe interessante gesprekken gevoerd met mensen uit 
het bedrijfsleven, onderzoek en ontwikkeling en onder-
wijs. In november praten we nog met vertegenwoordi-
gers uit maatschappelijke organisaties. Omdat digitali-
sering invloed heeft op vrijwel alle geledingen van de 
maatschappij, is het een uitdaging om een goed 
beeld te krijgen wat er in Vlaanderen wel of niet speelt 
en waar men voorloopt of achter. 
Peter-Paul Verbeek: De gesprekken hebben reeds 
geleid tot interessante inzichten. Er gebeurt vandaag 
ontzettend veel op het gebied van digitalisering, en 
het maatschappelijk bewustzijn van de invloed van 
technologie is zeer groot. Het wordt een dankbare 
taak om de ideeën uit de verschillende bijeenkomsten 
samen te brengen en aanbevelingen te formuleren.
Jan Rabaey: Het is reeds erg verrijkend geweest om de 
verschillende perspectieven en opinies (overheid, 
industrie, onderwijs…) naast elkaar te plaatsen. De fact 
finding is echter nog niet afgelopen en het is momen-
teel nog ver van duidelijk hoe en waar de bevindingen 
van de denkers zullen ‘landen’.
 

Hoe scoort Vlaanderen op wereldschaal inzake 
digitale innovatie?

Jan Rabaey: Mijn antwoord op deze vraag is tweezij-
dig: Wat betreft de creatie van digitale innovatie staat 
Vlaanderen zeker op de voorgrond. De Vlaamse 
universiteiten en onderzoekscentra, waaronder imec, 
zijn een bron van innovatie. Maar de vertaling hiervan 
in concrete resultaten voor de samenleving – op vlak 
van gezondheidszorg, onderwijs, overheid, industrie – 
loopt moelijker. Op dit vlak is Vlaanderen veeleer een 
follower in plaats van een leader. Nederland is meer 
proactief in het nadenken over en het realiseren van 
concrete maatschappelijke initiatieven.

Wat gebeurt er in Vlaanderen op vlak van governance 
en publieke waarden in digitale innovatie? Zijn er 
gelijkenissen met Nederland?

Rinie van Est: De meeste stakeholders waarmee we 
hebben gesproken, bevestigen dat digitalisering, naast 
privacy en veiligheid, ook raakt aan tal van andere 
publieke waarden. In Nederland is de laatste jaren het 
inzicht gegroeid dat digitalisering vanuit publieke 
doelen en waarden richting gegeven dient te worden. 
Technologie voor de technologie is uit. Digitale techno-
logie dient zaken te faciliteren zoals de leefbaarheid 
van de stad of de betaalbaarheid, betrouwbaarheid 
en duurzaamheid van de elektriciteitssector. In diverse 
sectoren is men bezig met die vraag. De Nationale 
Politie vroeg het Rathenau Instituut bijvoorbeeld om uit 
te zoeken hoe burgers aankijken tegen het inzetten 
van sensoren voor leefbaarheid en veiligheid. De 
burger vindt veiligheid en privacy belangrijk, maar ook 
dat de politie innoveert en dat sensoren niet ten koste 
gaat van de inzet van politiemensen op straat. In de 
studie “Burgers en sensoren” maken we de stap van 

waarden naar voorwaarden: acht spelregels voor de 
inzet van sensoren voor veiligheid en leefbaarheid. In 
Vlaanderen lijkt de stap naar waardevolle digitalisering 
nog niet echt gemaakt. Tegelijkertijd zijn er ook ontwik-
kelingen waar Vlaanderen voorop lijkt te lopen. Op 
gebied van de smart cities bijvoorbeeld. Het is belang-
rijk dat steden leren uit verschillende projecten binnen 
de stad, maar ook dat steden onderling expertise 
uitwisselen. Terwijl men in Nederland nog zoekende is 
naar manieren om dit te bewerkstelligen, loopt Vlaan-
deren duidelijk voorop met een sterke regionale 
aanpak en het veelvuldig betrekken van burgers bij 
experimenten.

In welke (beroeps)sectoren hebben nieuwe technolo-
gieën de grootste impact op vlak van maatschappe-
lijke waarden?

Rinie van Est: Er is geen sector die niet door digitalisering 
geraakt wordt. Diverse economische sectoren hebben 
dat reeds aan de lijve ondervonden. Ik denk daarbij 

Inez Dua

Leden van de stuurgroep
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Denkersprogramma
Denkerscyclus Digitale Innovatie: Interview 

De Denkerscyclus getiteld  “Maatschappelijke waar-
den bij digitale innovatie: wie, wat en hoe?” is een 
initiatief van de Klasse van de Technische Wetenschap-
pen en de Reflectiegroep “Responsible Research and 
Innovation” van de KVAB. Drie complementaire 
Denkers benaderen het thema vanuit drie invalshoe-
ken: ethische aspecten, beleid en wetenschap. Een 
interview met Jan Rabaey, Peter-Paul Verbeek en Rinie 
van Est.
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Denkersprogramma
Denkerscyclus Digitale Innovatie: Interview 

De Denkerscyclus getiteld  “Maatschappelijke waar-
den bij digitale innovatie: wie, wat en hoe?” is een 
initiatief van de Klasse van de Technische Wetenschap-
pen en de Reflectiegroep “Responsible Research and 
Innovation” van de KVAB. Drie complementaire 
Denkers benaderen het thema vanuit drie invalshoe-
ken: ethische aspecten, beleid en wetenschap. Een 
interview met Jan Rabaey, Peter-Paul Verbeek en Rinie 
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onder meer aan de beeld- en muziekindustrie, maar 
ook aan de banken en de detailhandel. Radicale 
veranderingen sluipen binnen. Ga vijf jaar terug in de 
tijd en je ziet de enorme verschillen op vlak van 
communicatie, op vlak van nieuws en de werking van 
democratie. Vanuit dat inzicht is het cruciaal om na te 
denken over de impact van digitalisering op tal van 
andere domeinen, zoals onderwijs, energievoorziening 
of mobiliteit. De vraag die we steeds dienen te beant-
woorden is welke publieke doelen we willen waarma-
ken. Kortom: we moeten samen scherpstellen in wat 
voor digitale samenleving we willen leven.

Sinds de digitale revolutie, AI en Society 5.0 is er een 
nieuwe grensvervaging tussen mens en techniek. In 
hoeverre gaan nieuwe technologieën het overnemen 
van de mens? Of hoe moeten we de rol van techniek 
zien in deze mens-techniek-relatie?

Peter-Paul Verbeek: De zorg dat technologie de rol van 
de mens gaat overnemen zet ons op een verkeerd 
spoor. Het is een angst die van alle tijden is, maar keer 
op keer wordt bewezen dat technologie de mens niet 
verdringt maar wel fundamenteel beïnvloedt. Robots 
en kunstmatige intelligentie gaan de wereld niet van 
ons overnemen, maar ze gaan wel veranderen hoe die 
wereld er zal uitzien en hoe wij met die wereld omgaan. 
De centrale vragen zijn dan ook: wat gaat er gebeuren 
met ons onderwijs, met culturele diversiteit, met de 
wetenschappelijke praktijk? Ontstaan er nieuwe in- en 
uitsluitingsmechanismen, nieuwe machtsstructuren? 
Hoe kunnen we op deze ontwikkelingen anticiperen en 
ze meenemen in het verantwoord ontwerp en de 
maatschappelijk inbedding van nieuwe technologie?

De versmelting tussen de fysische wereld en de cyber-
wereld is technisch gezien al mogelijk. Hoe ver 
kan/mag deze versmelting gaan? Wat zijn de grootste 
obstakels ethisch gezien?

Jan Rabaey: De versmelting is inderdaad volop aan de 
gang en is zelfs aan het versnellen. Een fysische wereld 
waarin ik vergezeld ben van een digital twin is lang 
geen utopie meer. Hetzelfde kan ook waar zijn voor de 
biologische wereld (plant, dier, mens…). Deze versmel-

ting proberen tegen te gaan, is waarschijnlijk de foute 
beslissing. Op lange termijn is het effectiever om te 
ijveren voor een technologisch platform met 
ingebouwde belemmeringen (barriers) en voor duide-
lijke ethische keuzes en beleidsvoering. Dit scenario is 
zeker mogelijk, maar het vraagt ingrijpende verande-
ringen op vlak van de ontwikkeling, verspreiding en 
financiering van nieuwe technologie. Het huidige 
business model waarbij individuen hun data moeten 
‘afstaan’ om een service te krijgen is gewoon fout. Het 
is hoog tijd om fundamenteel na te denken over de 
architectuur, organisatie en operationalisering van 
deze cyber-fysische systemen.

Als onderdeel van digitale innovatie speelt ethiek een 
steeds grotere rol. Hoe zou je het belang hiervan 
omschrijven? Hoe ver staat Vlaanderen inzake 
ethische omkadering?

Peter-Paul Verbeek: Nu de ontwikkelingen razendsnel 
gaan, worden de ethische vragen ook groter. De 
ethiek raakt ook steeds meer verbonden met de 
technische ontwikkelingen zelf. In plaats van alleen van 
buitenaf te oordelen of bepaalde ontwikkelingen al 
dan niet wenselijk zijn, krijgt ethiek een plaats in het 
ontwerp en gebruiken van technologie. Ook in Vlaan-
deren is er draagvlak voor deze benadering. In ons 
rapport zullen we suggesties doen over de manieren 
waarop dit ‘maatschappelijk verantwoord innoveren’ 
een rol zou kunnen spelen bij de digitalisering in Vlaan-
deren.

Denkersprogramma
Denkerscyclus Digitale Innovatie: Interview 

Wat met geopolitiek? Is één mondiaal inclusief ethisch 
model een utopie? 
 
Peter-Paul Verbeek: In de ethische discussie over 
digitalisering wordt het Europese model steeds vaker 
tegenover het Amerikaanse en het Chinese model 
geplaatst. De Europese Unie zoekt opnieuw naar een 
‘derde weg’ tussen kapitalisme en staatscontrole. Ik 
juich het enorm toe dat juist in de EU de ambitie om 
verantwoord te ontwerpen en ethische AI te ontwikke-
len zo groot is. We hebben daar ook veel expertise in 
opgebouwd. Tegelijkertijd is het jammer mocht dit 
leiden tot een soort ethisch chauvinisme. Het is niet zo 
dat er ten Westen en ten Oosten van ons geen ethiek 
zou bestaan. Veel belangrijker is het om in goed 
overleg tot breed gedragen, gezamenlijke kaders te 
komen, die zo inclusief mogelijk zijn. Mijn eigen rol als 
voorzitter van de UNESCO World Commission for the 
Ethics of Science and Technology inspireert me daarbij 
enorm. 

Wat mogen we tenslotte verwachten van het Slotsym-
posium op 4 december 2019 en wie moet er die dag in 
het auditorium zitten?

Peter-Paul Verbeek: Tijdens het slotsymposium zullen 
we onze voorlopige analyses presenteren en bediscus-
siëren met het publiek. We zullen een aantal specifieke 
thema’s uitdiepen die naar onze mening extra 
aandacht verdienen, zoals de digital divide en het 

Registreer voor het slotsymposium: 

www.kvab.be/digitaleinnovatie 

verantwoord omgaan met data. We hopen op een 
heel breed publiek! Juist omdat we wetenschap, 
overheid en bedrijfsleven in hun gezamenlijkheid 
beschouwen, hopen we op deelnemers er uit al deze 
hoeken.
Rinie van Est: Ik hoop op een groot publiek van maat-
schappelijk betrokken mensen. Maatschappelijk 
verantwoorde digitale innovatie zal centraal staan, 
van ethische vraagstukken tot de overkoepelende 
vraag hoe we digitalisering op een menselijke manier 
richting kunnen geven. 
Jan Rabaey: Gegeven de verschillende achtergron-
den van de drie denkers mag u zich zeker verwachten 
aan diverse en originele standpunten. Ik verwacht 
zeker een call to arms voor actie in Vlaanderen. Iedere 
organisatie of persoon die zich vragen stelt over de 
toekmost van digitalisatie zou zich in het auditorium 
moeten bevinden.

Registreer voor het slotsymposium: 

www.kvab.be/digitaleinnovatie 

Rinie van Est Jan Rabaey Peter-Paul Verbeeck
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Slechts weinig Academieleden halen na hun dood nog 
het nationale nieuws. Toch viel die eer in april 2019 te 
beurt aan Hilde van Sumere (1932-2013) uit de Klasse 
Kunsten, toen haar sculpturen Lotus I, II en III op een 
vijver in het park van de Plantentuin te Meise een hot 
item waren.

Lotus I, II en III werden door Hilde van Sumere gecre-
eerd tussen 1990 en 1995, en door de federale overheid 
aangekocht met als bestemming de vijver in de Natio-
nale Plantentuin in Meise. De drie witte lotussen in 
polyester lagen daar sindsdien in het groen te prijken, 
en inspireerden zelfs dichters tot romantische mijmerin-
gen, al was de aankoop destijds wel gecontesteerd 
omwille van het prijskaartje dat eraan verbonden was, 
maar dat eigenlijk niemand kent. De Plantentuin was 
toen nog een federale instelling op het territorium van 
de Vlaamse Gemeenschap en zou dit nog bijna twee 
decennia blijven. Die federale wetenschappelijke 
instellingen kreunden jarenlang onder besparingen, 
waardoor er na het uitbetalen van de lonen, voor de 
werking van deze instellingen nauwelijks nog budget-
ten waren, laat staan dat er geld was om ‘nutteloze’ 
kunstwerken te onderhouden. Met de jaren verloeder-
den Lotus I, II en III: er groeide mos op, ze werden zwart, 
tot er zelfs eentje ineenzakte.

Maar in 2014 werd de plantentuin als wetenschappe-
lijke instelling overgenomen door de Vlaamse 
Gemeenschap. Nu was die er niet bepaald gelukkig 
mee dat haar overheidsgeld zou dienen voor het 

onderhoud en het herstel van vergane glorie, en beslist 
niet voor zaken waarvoor zij de verantwoordelijkheid 
niet had gehad. Daarom nam de Raad van Bestuur 
van de Plantentuin in april 2019 het besluit om de sculp-
turen van Van Sumere weg te gooien. Hierop versche-
nen krantenartikels met titels als “Dure kunstwerken zijn 
enkel nog goed voor afvalcontainer”. Het was een 
héél ongelukkig moment, slechts enkele weken nadat 
Kiwanis in de plantentuin nog een grote expo en 
kunstverkoop had georganiseerd.

Er moet dan achter de schermen toch een en ander 
zijn gebeurd, want in de loop van juni 2019 vernamen 
we via de kranten en de radio dat de Verbeke Founda-
tion belangstelling had om de sculpturen over te 
nemen. De datum waarop dit zal gebeuren is nog niet 
bekend, maar mensen met een gevoeligheid voor ons 
artistiek patrimonium zullen hier wel blij mee zijn. Toch 
kunnen we bij deze gang van zaken wel vragen stellen, 
zeker in verband met de vergankelijkheid van kunst en 
de verantwoordelijkheid van de overheid daarin. Is het 
normaal dat de lotussen van een wereldwijd gerenom-
meerde kunstenares als Van Sumere, die vanop de A12 
te zien waren, onder de ogen van het publiek zo 
konden verwelken? Onze blik is nu gericht naar de 
toekomst om te weten wat met deze werken zal 
gebeuren op het grondgebied dat naast Van Sumere 
ook Bruegel, Van Dyck, Rubens en Van Eyck 
voortbracht. Zou dit met hun werken ook kunnen 
gebeuren?

Vooruitblik: Welke bestemming krijgen de sculpturen Lotus I, II en III 
  van Hilde van Sumere?
               Hans Rombaut
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Expeditie Moendoes is een spannend, educatief spel 
waarmee kinderen vanaf 10 jaar op een speelse 
manier kennis maken met de essentie van weten-
schap. Het werd als bordspel ontwikkeld door De 
Jonge Akademie in Nederland en werd in samenwer-
king met de Jonge Academie gedigitaliseerd. Binnen-
kort wordt het beschikbaar gesteld voor scholen in 
Vlaanderen en Nederland. 

“Miljoenen kilometers hiervandaan baant een team 
wetenschappers zich een weg door het heelal in een 
spectaculair ruimtetuig. Hun missie: vind een planeet 
waar mensen kunnen wonen. Ze stuiten op Moendoes: 
een raadselachtige planeet met intelligente bewo-
ners.”

Een (klas)groep kinderen krijgt de opdracht om een 
onbekende planeet in kaart brengen. Hiervoor moeten 
de kinderen in teams informatie verzamelen, vragen 
beantwoorden en conclusies publiceren: kortom, te 
werk gaan als een team wetenschappers. In één lesuur 
proeven ze van wat het is om onderzoeker te zijn. 

Dit najaar wordt de digitale versie van Expeditie Moen-
does gelanceerd. Scholen kunnen het spel spelen via 
een online toegankelijk platform. De bronnen en 
vraagstukken zijn beschikbaar als downloads en de 
gevonden antwoorden kunnen tijdens het spel digitaal 
gepubliceerd worden. “De digitalisatie van het spel 
zorgt voor een bijkomende dimensie. Het stimuleert de 
kinderen nog meer om een kijkje te nemen in de 
conclusies van andere groepen en om verder te 
bouwen op die bevindingen,” aldus Kris Myny (Jonge 
Academie, imec). Juiste antwoorden leveren punten 
op maar de belangrijkste drijfveer is zoveel mogelijk te 
weten te komen over de planeet en de ‘Moendianen’. 

Tijdens het wetenschapsfestival “Sound of Science” 
werd het digitale spel al eens uitgetest, met een uitste-
kend resultaat. Bij de vraag ‘Wie vond het leuk?’ 
gingen alle handen in de lucht. Ook op 24 november, 
Dag van de Wetenschap, zal het spel als workshop 
aangeboden worden op locaties in de Vlaamse 
universiteiten. Dit wordt de laatste halte op weg naar 
scholen in Vlaanderen waar het spel gespeeld kan 
worden in zowel de laatste graad basisonderwijs als de 
eerste graad secundair. 

Niet alleen spreekt het enthousiasme van de kinderen 
boekdelen, ook vanuit academisch oogpunt wordt 
Expeditie Moendoes warm aanbevolen: “Een betere 
start van onderzoekend leren heb ik nog niet ontdekt. 
Alle scholen en lerarenopleiding zouden het standaard 
moeten spelen.” (Prof. dr. Maarten Kleinhans, Universi-
teit Utrecht, De Jonge Akademie)

Meer informatie: 
www.jongeacademie.be
www.dagvandewetenschap.be 

Jonge Academie
Expeditie Moendoes



Slechts weinig Academieleden halen na hun dood nog 
het nationale nieuws. Toch viel die eer in april 2019 te 
beurt aan Hilde van Sumere (1932-2013) uit de Klasse 
Kunsten, toen haar sculpturen Lotus I, II en III op een 
vijver in het park van de Plantentuin te Meise een hot 
item waren.

Lotus I, II en III werden door Hilde van Sumere gecre-
eerd tussen 1990 en 1995, en door de federale overheid 
aangekocht met als bestemming de vijver in de Natio-
nale Plantentuin in Meise. De drie witte lotussen in 
polyester lagen daar sindsdien in het groen te prijken, 
en inspireerden zelfs dichters tot romantische mijmerin-
gen, al was de aankoop destijds wel gecontesteerd 
omwille van het prijskaartje dat eraan verbonden was, 
maar dat eigenlijk niemand kent. De Plantentuin was 
toen nog een federale instelling op het territorium van 
de Vlaamse Gemeenschap en zou dit nog bijna twee 
decennia blijven. Die federale wetenschappelijke 
instellingen kreunden jarenlang onder besparingen, 
waardoor er na het uitbetalen van de lonen, voor de 
werking van deze instellingen nauwelijks nog budget-
ten waren, laat staan dat er geld was om ‘nutteloze’ 
kunstwerken te onderhouden. Met de jaren verloeder-
den Lotus I, II en III: er groeide mos op, ze werden zwart, 
tot er zelfs eentje ineenzakte.

Maar in 2014 werd de plantentuin als wetenschappe-
lijke instelling overgenomen door de Vlaamse 
Gemeenschap. Nu was die er niet bepaald gelukkig 
mee dat haar overheidsgeld zou dienen voor het 

onderhoud en het herstel van vergane glorie, en beslist 
niet voor zaken waarvoor zij de verantwoordelijkheid 
niet had gehad. Daarom nam de Raad van Bestuur 
van de Plantentuin in april 2019 het besluit om de sculp-
turen van Van Sumere weg te gooien. Hierop versche-
nen krantenartikels met titels als “Dure kunstwerken zijn 
enkel nog goed voor afvalcontainer”. Het was een 
héél ongelukkig moment, slechts enkele weken nadat 
Kiwanis in de plantentuin nog een grote expo en 
kunstverkoop had georganiseerd.

Er moet dan achter de schermen toch een en ander 
zijn gebeurd, want in de loop van juni 2019 vernamen 
we via de kranten en de radio dat de Verbeke Founda-
tion belangstelling had om de sculpturen over te 
nemen. De datum waarop dit zal gebeuren is nog niet 
bekend, maar mensen met een gevoeligheid voor ons 
artistiek patrimonium zullen hier wel blij mee zijn. Toch 
kunnen we bij deze gang van zaken wel vragen stellen, 
zeker in verband met de vergankelijkheid van kunst en 
de verantwoordelijkheid van de overheid daarin. Is het 
normaal dat de lotussen van een wereldwijd gerenom-
meerde kunstenares als Van Sumere, die vanop de A12 
te zien waren, onder de ogen van het publiek zo 
konden verwelken? Onze blik is nu gericht naar de 
toekomst om te weten wat met deze werken zal 
gebeuren op het grondgebied dat naast Van Sumere 
ook Bruegel, Van Dyck, Rubens en Van Eyck 
voortbracht. Zou dit met hun werken ook kunnen 
gebeuren?

Vooruitblik: Welke bestemming krijgen de sculpturen Lotus I, II en III 
  van Hilde van Sumere?
               Hans Rombaut
                

8 9

Expeditie Moendoes is een spannend, educatief spel 
waarmee kinderen vanaf 10 jaar op een speelse 
manier kennis maken met de essentie van weten-
schap. Het werd als bordspel ontwikkeld door De 
Jonge Akademie in Nederland en werd in samenwer-
king met de Jonge Academie gedigitaliseerd. Binnen-
kort wordt het beschikbaar gesteld voor scholen in 
Vlaanderen en Nederland. 

“Miljoenen kilometers hiervandaan baant een team 
wetenschappers zich een weg door het heelal in een 
spectaculair ruimtetuig. Hun missie: vind een planeet 
waar mensen kunnen wonen. Ze stuiten op Moendoes: 
een raadselachtige planeet met intelligente bewo-
ners.”

Een (klas)groep kinderen krijgt de opdracht om een 
onbekende planeet in kaart brengen. Hiervoor moeten 
de kinderen in teams informatie verzamelen, vragen 
beantwoorden en conclusies publiceren: kortom, te 
werk gaan als een team wetenschappers. In één lesuur 
proeven ze van wat het is om onderzoeker te zijn. 

Dit najaar wordt de digitale versie van Expeditie Moen-
does gelanceerd. Scholen kunnen het spel spelen via 
een online toegankelijk platform. De bronnen en 
vraagstukken zijn beschikbaar als downloads en de 
gevonden antwoorden kunnen tijdens het spel digitaal 
gepubliceerd worden. “De digitalisatie van het spel 
zorgt voor een bijkomende dimensie. Het stimuleert de 
kinderen nog meer om een kijkje te nemen in de 
conclusies van andere groepen en om verder te 
bouwen op die bevindingen,” aldus Kris Myny (Jonge 
Academie, imec). Juiste antwoorden leveren punten 
op maar de belangrijkste drijfveer is zoveel mogelijk te 
weten te komen over de planeet en de ‘Moendianen’. 

Tijdens het wetenschapsfestival “Sound of Science” 
werd het digitale spel al eens uitgetest, met een uitste-
kend resultaat. Bij de vraag ‘Wie vond het leuk?’ 
gingen alle handen in de lucht. Ook op 24 november, 
Dag van de Wetenschap, zal het spel als workshop 
aangeboden worden op locaties in de Vlaamse 
universiteiten. Dit wordt de laatste halte op weg naar 
scholen in Vlaanderen waar het spel gespeeld kan 
worden in zowel de laatste graad basisonderwijs als de 
eerste graad secundair. 

Niet alleen spreekt het enthousiasme van de kinderen 
boekdelen, ook vanuit academisch oogpunt wordt 
Expeditie Moendoes warm aanbevolen: “Een betere 
start van onderzoekend leren heb ik nog niet ontdekt. 
Alle scholen en lerarenopleiding zouden het standaard 
moeten spelen.” (Prof. dr. Maarten Kleinhans, Universi-
teit Utrecht, De Jonge Akademie)

Meer informatie: 
www.jongeacademie.be
www.dagvandewetenschap.be 

Jonge Academie
Expeditie Moendoes



11

Onder Professoren

De KVAB wil het publieke debat voeden met weten-
schappelijk gefundeerde informatie. Ieder jaar 
publiceert de Academie bijdragen in de reeks Stand-
punten, vinden debatten en symposia plaats. Met deze 
video-opnames wil de Academie ook via nieuwe 
media een bijdrage leveren aan maatschappelijke 
thema’s. 

Confederalisme
Het onderwerp van het eerste debat is meteen 
brandend actueel: het confederalisme. Vier acade-
mieleden en juristen benaderen het thema vanuit een 
neutraal en wetenschappelijk perspectief: André Alen 
(voorzitter Grondwettelijk Hof), Herman Van Goethem 
(historicus, jurist en rector UAntwerpen), Marnix Van 
Damme (kamervoorzitter Raad van State) en Jan 
Velaers (UAntwerpen).

Sinds de federale verkiezingen van 2019 en de 
moeizame regeringsvorming, duikt het begrip ‘confe-
deralisme’ opnieuw op in media en politiek. Toch blijkt 
er nog heel wat onduidelijkheid te bestaan rond de 

concrete betekenis van dit staatsmodel. Een confede-
ratie bestaat uit meerdere soevereine staten. In een 
confederatie is er geen rechtstreekse band meer 
tussen de confederatie en de burger. Wat zouden 
vandaag de gevolgen zijn voor België? Wat leert de 
Belgische grondwet ons?  Is Brussel het kind van de 
echtscheiding? En wat met het lidmaatschap van de 
Europese Unie? Welke voorbeelden van confedera-
lisme vinden we internationaal en vanuit een historisch 
perspectief? 

“Konfederalisme is een weinig suksesrijke staatsvorm 
die ofwel uiteenvalt wanneer de banden te zwak zijn, 
ofwel leidt tot federalisme wanneer de banden te sterk 
zijn,” zo schreef André Alen in De Standaard op 22 
januari 1993. In dialoog met zijn confraters uit de Klasse 
Menswetenschappen, krijgt de kijker vandaag een 
geactualiseerde blik op dit juridisch concept uit het 
politieke discours. 

Van 13 oktober t.e.m. 24 november 2019 vindt u op 
Jubel.be wekelijks een nieuwe en razend interessante 
bijdrage in deze reeks. 

Dit najaar werkt KVAB mee aan de videoreeks ‘Onder Professoren’, 
een initiatief van Juridisch Actualiteitsplatform Jubel (Knops 
Publishing). In deze videoreeks wisselen academici van gedachten 
over actuele thema's in het juridisch-maatschappelijke discours.

De eerste opnames met voorzitter Karel Velle 
vonden plaats in het Paleis der Academiën.

De opnames van het gesprek over confederalisme vonden plaats in 
boekhandel Limerick, Gent. 

Standpunten 60: Doctoraatshouders geven het Vlaan-
deren van morgen vorm

In Vlaanderen is het aantal doctoraathouders de 
afgelopen jaren steil toegenomen. Toch dreigt er thans 
een tekort aan deze neogeneralisten op de arbeids-
markt. Ze hebben de jobs voor het kiezen en worden 
goed verloond. Hoe dat komt en wat de gevolgen zijn 
voor het huidige en toekomstige beleid van de 
Vlaamse universiteiten en de Vlaamse overheid, kan u 
lezen in dit Standpunt.

Auteur: Liliane Schoofs 

Recente publicaties in de KVAB-reeksen 

Soetaert, A., De katholieke drukpers in de kerkprovincie 
Kamerijk. Contacten, mobiliteit & transfers in een grens-
gebied (1559-1659), Verhandelingen van de Koninklijke 
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen 
en Kunsten. Nieuwe reeks, Volume 34, Peeters, Leuven, 
2019. (ISBN: 978-90-429-4021-5)

Door grensoverschrijdende uitwisselingen floreerde de 
katholieke drukpers in de kerkprovincie Kamerijk in de 
zestiende en zeventiende eeuw als nooit tevoren. De 
kerkprovincie ontstond in 1559 en verenigde de 
Franstalige gewesten in het zuiden van de Habsburgse 
Nederlanden, vandaag verspreid over Frankrijk en 
België. Grenzend aan de Kanaalkust, Frankrijk en het 
Heilig Roomse Rijk, was de regio een grens- en doorreis-
gebied tussen de Britse Eilanden, Frankrijk, de Nederlan-
den en Duitstalige landen. Door haar centrale ligging 
en als vroeg bolwerk van de katholieke hervorming 
ontpopte ze zich ook tot een aantrekkelijk vluchtoord 
voor katholieken uit omliggende streken. Aan de hand 
van de methode van de transregionale geschiedenis 
onderzoekt dit boek het aandeel van grensoverschrij-
dende contacten, mobiliteit en transfers in de ontwik-
keling van een uiterst productieve en innovatieve 
religieuze boekproductie. De kerkprovincie Kamerijk 
treedt daarbij naar voren als een gebied met een 
onverwacht centrale positie in de uitwisseling van 
katholieke teksten in het vroegmoderne Europa.
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De reeks Standpunten van de Academie is een bijdrage tot het wetenschappelijk onderbouwd debat over 

studies.

KVAB STANDPUNTEN
60

   

Liliane Schoofs

Oproep: 
Nationaal Biografisch Woordenboek

Op dit ogenblik is het 24ste deel van het 
Nationaal Biografisch Woordenboek in 
voorbereiding. De publicatie daarvan is 
voorzien in het najaar van 2020. Om alles 
redactioneel tijdig klaar te krijgen roepen 
we de auteurs op om hun teksten in te 
sturen tegen uiterlijk het begin van de 
kerstvakantie 2019. Voorstellen en teksten 
kunnen ingediend worden bij 

hans.rombaut@kvab.be 
Meer informatie: www.kvab.be/nbw
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Laureaten Wetenschapscommunicatie

De KVAB en de Jonge Academie reiken jaarlijks de 
“onderscheidingen wetenschapscommunicatie” uit 
aan wetenschappers met een sterke verdienste in 
wetenschapscommunicatie. Ieder jaar worden twee 
types onderscheidingen uitgereikt: een loopbaanprijs 
voor een onderzoeker die gedurende zijn of haar hele 
loopbaan grote inspanningen voor wetenschapscom-
municatie deed met daarnaast een aantal jaarprijzen 
voor onderzoekers die zich gedurende het voorbije 
jaar intensief hebben ingezet voor een concreet 
project rond wetenschapscommunicatie. 

De uitreiking zal plaatsvinden op 18 november 2019 in 
het Paleis der Academiën. Nieuw dit jaar is de prijs voor 
de Jonge Belofte Wetenschapscommunicatie: de 
winnaar van deze prijs wordt bekendgemaakt tijdens 
de prijsuitreiking. 

Loopbaanprijs 2019

Christine Van Broeckhoven (UAntwerpen, moleculaire 
biologie) wordt onderscheiden voor haar jarenlange 
inzet als mondiale topexpert die via contact met 
patiënten, mantelzorgers, burgers en politici een weg 
gevonden heeft om haar onderzoek te verbeteren en 
te wegen op het beleid. De jury waardeert haar 
doorgedreven inspanning om Alzheimer en dementie 
uit de taboesfeer te halen, waarbij zij zich zowel inzet 
om het belang van wetenschappelijk onderzoek te 
benadrukken maar ook de maatschappelijke en 
ethische consequenties in beeld brengt. Dit alles maakt 
haar tot een rolmodel in Vlaanderen.

Jaarprijzen 2019

Worden onderscheiden met een jaarprijs:

Kevin Absillis, Gwennie Debergh en Wendy Lemmens 
(Universiteit Antwerpen, verbonden aan het Hugo 
Clauscentrum) voor hun activiteiten in het kader van 
het Hugo Clausjaar 2018 waarmee ze het werk van de 
gevierde auteur bij een breder en divers publiek wisten 
te brengen, langs klassieke én meer innovatieve 
kanalen, en tevens de relevantie van de literatuurstu-
die in meer algemene zin illustreerden.

Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool & U Leiden) 
voor zijn jarenlange en volgehouden inspanning om 
dagelijks de blog xyofeinstein.be levend te houden en 
in verschillende media te communiceren over onder-
wijs.

Leen Engelen en Roel Vande Winkel (LUCA School of 
Arts & KU Leuven) voor hun ‘Cine Zoologie’ met een 
aanpak die handig inspeelt op de nieuwsgierigheid 
van het publiek en tegelijk voluit voor wetenschappe-
lijke kwaliteit en diepgang gaat. Het is ook een mooi 
voorbeeld van onderzoek  dat op zijn beurt opnieuw 
gevoed wordt door de wetenschapscommunicatie.

Carolien Frijns (Arteveldehogeschool Gent) voor haar 
project over taalverwerving bij anderstalige kinderen 
en (meer) gelijke onderwijskansen. Gedurende het jaar 
bereikt ze kinderen, leraren (in spe) en het brede 
publiek met verhalen, blogs, boeken en filmpjes. Haar 
keuze voor de doelgroep, haar duidelijke visie en de 
positieve maatschappelijke impact van haar project 
worden bijzonder gewaardeerd.

Philip Marynissen (VITO) voor het sterke augmented 
reality game ‘ResourCity’. De app is toegankelijk en 
speels, laagdrempelig genoeg voor leerlingen die 
kennismaken met chemie, en toch zit er ook een hoger 
niveau in verwerkt. Het is tegelijk een originele manier 
om onderzoek en het belang van duurzaamheid onder 
de aandacht te brengen.

Iason Passaris, Michiel Hubeau, Chaïm De Mulder en 
Kristof Cuadros Perez (KU Leuven) voor hun weten-
schapscommunicatie bij Climate Response dat, 
uitgaand van een maatschappelijke uitdaging, aanzet 
tot kritische zelfreflectie met enorme impact.

Lut Pil en Ignaas Verpoest (KU Leuven) voor hun 
tentoonstelling 'Fibre-Fixed. Composites in Design' die 
plaatsvond in het Design Museum Gent. De tentoon-
stelling en bijhorende publicatie, een niet-alledaagse 
samenwerking tussen een kunsthistoricus en een mate-
riaalwetenschapper, belichten een maatschappelijke 
uitdaging en zetten aan tot kritische zelfreflectie bij de 
bezoekers.

Jelle Saldien (UGent & imec) voor het sociale en 
innovatieve project ‘Open Platform voor Sociale 
Robots’ (www.opsoro.be) om kinderen, en vooral 
meisjes, bewust te leren omgaan met de digitalisering, 
dat hij samen met zijn team realiseerde. Door er 
creatief mee aan de slag te gaan kan iedereen zelf zijn 
eigen sociale robot gemakkelijk ontwerpen, bouwen 
en programmeren.

Leen Sevens (KU Leuven) voor haar activiteiten rond 
‘Picto’: continue, bevlogen, creatieve wetenschaps-
communicatie met visie. De jury waardeert dat ze 
naast communicatie over het eigen project ook veel 
belang hecht aan het warm maken van haar collega's 
voor creatieve wetenschapscommunicatie.

Remco Sleiderink (UAntwerpen) voor de inspirerende 
wijze waarop hij leven en werk van de Brusselse 
stadsdichter Jan Smeken na vijf eeuwen opnieuw 
onder de aandacht bracht. Met zanger en schrijver 
Rick de Leeuw schreef hij ‘Ik Jan Smeken’. Deze histori-
sche roman is verschenen op papier, als luisterboek en 
als wandeling (via ErfgoedApp) en vormde de basis 
voor een wervelende theatervoorstelling van het 
Maria-Boodschaplyceum in Brussel.

Didier Snoeck (UGent & KU Leuven) voor de mooie 
activiteiten over ‘zelfhelend beton’, een minder 
toegankelijk onderwerp. De jury looft de passie, de 
overgave en het heldere taalgebruik.

Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke 
Stichting 2020

In 2020 wordt de Prijs van de VWS uitgereikt in de 
Humane en sociale wetenschappen. Kandida-
turen moeten worden ingediend uiterlijk op 31 
december 2019. De prijs bedraagt 10.000 euro 
en wordt toegekend op basis van wetenschap-
pelijke criteria en de betekenis van de studie 
voor de versterking van de wetenschappelijke, 
maatschappelijke of culturele positie van Vlaan-
deren in de wereld. 

Frans van Cauwelaertprijs 2020

In 2020 wordt de Frans Van Cauwelaertprijs 
uitgereikt in de humane wetenschappen: in de 
archeologische, filosofische, geschiedkundige, 
morele en taalkundige wetenschappen. Kandi-
daturen kunnen worden ingediend tot 30 april 
2020. De prijs bedraagt 7.500 euro en wordt 
toegekend aan een oorspronkelijk, in het Neder-
lands gesteld werk van onbetwistbaar weten-
schappelijke waarde.

Meer informatie en inschrijvingsformulieren op  
www.kvab.be/prijzen. 

OPROEPEN
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Jan Trachet (UGent) voor zijn ‘Pourbous Troubadour: 
een fietstocht met huiskamerlezingen door het middel-
eeuwse landschap’, volgens een innovatieve formule, 
kleinschalig maar intensief, interactief en diepgaand, 
met mooie spin-offs. Het is een uitmuntend voorbeeld 
van inzet om nieuw (onontgonnen) publiek te bereiken.

Guy T’Sjoen (UZ Gent) voor zijn uitgebreide waaier aan 
wetenschapscommunicatieactiviteiten over genderdi-
versiteit met enorme impact. Hij communiceert over 
een onderwerp dat nog vaak in de taboesfeer zit en 
bereikt hiermee alle lagen van de bevolking.

Karel Van Acoleyen, Jos Van Doorsselaere en Ingwio 
D’Hespeel (UGent) voor ‘Captain Einstein: de relativi-
teitstheorie en virtual reality’ waarmee ze een moeilijk 
onderwerp op interactieve, tastbare en boeiende wijze 
uitgelegd krijgen.

Bram Vanderborght, Michel Maus, An Jacobs en 
Romain Meeusen (VUB denktank POINcaré/Brubotics)  
voor hun prikkelend multidisciplinair project ‘Homo 
Roboticus’ dat vanuit diverse ooghoeken bekeken 
wordt. Het is bovendien zeer maatschappelijk relevant 
omdat robotisering en artificiële intelligentie door veel 
mensen angstvallig worden bekeken.

Marjolein Vanoppen (UGent) voor haar langdurig, 
enthousiast en breed communiceren over onderzoek 
rond water en duurzaamheid, naar verschillende 
doelgroepen, aangepast aan het publiek en inspelend 
op hun vragen, via diverse (en geregeld ook 
vernieuwde) kanalen.

Yannick Vermeiren (UAntwerpen & Alzheimer Centrum 
Groningen) voor zijn continue vrijwillige engagement 
als wetenschappelijk vrijwilliger bij de Alzheimer Liga 
Vlaanderen, waar hij alle thema’s met betrekking tot 
dementie behandelt. Hij doet dit zowel op eigen 
initiatief als op vraag, zowel geschreven als via vormin-
gen, en met inbegrip van het nuanceren van media-
berichtgeving op basis van wetenschappelijk onder-
zoek en dit toegankelijk communiceren.

Sara Vicca, Eric Struyf, Ivan Janssens, Tom Cox, Joke 
Van den Berge, Hans De Boeck en Jasper Bloemen 
(UAntwerpen) voor hun Brief aan de klimaatjongeren, 
de opleiding klimaatambassadeurs en de basis van het 
#scientists4climate platform in België, een grootschalig 
initiatief dat heel kort op de bal speelt vanuit een heel 
concrete noodzaak.

Focusdag wetenschapscommunicatie en 
Prijsuitreiking op 18 november

De focusdag wetenschapscommunicatie van FWO, 
KVAB en Jonge Academie zoomt in op opportunitei-
ten en uitdagingen verbonden met wetenschas-
communicatie en -popularisatie. Met break-out 
sessies over de wetenschapsbaromater, Citizen 
Science en fake news & sociale media.

Aansluitend worden de Onderscheidingen Weten-
schapscommunicatie uitgereikt. Loopbaanprijswin-
naar Christine Van Broeckhoven geeft een lezing. 
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Academisch Cultureel Forum
 
Da Vincilezingen:

Psychochirurgie: verleden, heden & TOEKOMST
Woensdag 16 oktober 2019, 17.30 uur, Paleis der 
Academiën
Lezing door Dirk De Ridder.

Eindejaarsrecital met Hans Ryckelynck
Vrijdag 29 november 2019, 19.30 uur, Paleis der Acade-
miën

PROGRAMMA
C. Debussy, Suite bergamasque (1905)
L. Van Hove, 5 Preludiën, opus 2 (1979)
W. Henderickx, Untitled (1989)
A. Laporte, 3 pieces (1997)
P. Swerts, Le jardin à Giverny (2003) 
-
P. Swerts, Histoire perdue (2012)
P. Swerts, Seeker of truth (1997)
W. Henderickx, Elegie (1989)
R. Coryn, 3 stukken, opus 2 (1970)
C. Debussy, L’isle joyeuse (1904)

Denkersprogramma 

Digitale Innovatie
Woensdag 4 december 2019, Paleis der Academiën
Symposium met thinkers-in-residence Jan Rabaey, 
Peter-Paul Verbeek en Rinie van Est. 
Voertaal: Nederlands

Academieleden in de kijker

VUB-rector en lid van de Klasse Menswetenschappen 
Caroline Pauwels is gastcurator van Theater aan Zee in 
2020. Het motto van Caroline Pauwels voor TAZ#2020 
wordt ‘amor mundi’. Het geloof dat mensen onlosma-
kelijk met elkaar en met de natuur verbonden zijn en 
elkaar nodig hebben om mens te worden.

Op woensdag 26 juni bracht Zijne Majesteit Koning Filip 
een werkbezoek aan het Studiecentrum voor Kernergie 
in Mol. De Koning werd ontvangen door Derrick Gosse-
lin (voorzitter van Raad van Bestuur van SCK•CEN, lid 
KTW) en Eric van Walle (directeur-generaal SCK•CEN, 
lid KTW).

KTW-lid Yolande Berbers is verkozen als president van 
de European Society for Engineering Education (SEFI), 
voor een periode van twee jaar. 120 universiteiten uit 41 
landen zijn lid van deze organisatie. SEFI werkt rond 
diverse thema’s rond de het opleiden van ingenieurs: 
hoe skills bijbrengen en evalueren, attractiviteit van de 
studies, gender en diversiteit, ethiek, de VN duurzaam-
heidsdoelstellingen ...

Contactfora 2019

25 en 26 oktober 2019: Dirk Heirbaut: “The Law of 
Nations and International Law During the Interbellum”
30 en 31 oktober 2019: Kevin Smets: “Digital Fortress 
Europe”
29 november 2019: Marc Nyssen: “Artificial Intelligence 
in health care”
5 en 6 december 2019: Patrick Allo: “Explanation and 
understanding within mathematics” 

Jonge Academie

GDPR en de onderzoekscyclus
Woensdag 6 november 2019, Paleis der Academiën
Studiedag georganiseerd door de VLIR, het Departe-
ment EWI en de JA.

Expeditie Moendoes op Dag van de Wetenschap
Zondag 24 november 2019, diverse locaties

Science meets Parliament
Vrijdag 29 november 2019, Paleis der Academiën

Wetenschapscommunicatie

Building Bridges - focus day on science communica-
tion
Maandag 18 november 2019, Paleis der Academiën
Focusdag georganiseerd door FWO, KVAB en Jonge 
Academie

Prijsuitreiking Onderscheidingen Wetenschapscommu-
nicatie
Aansluitend op de focusdag zullen de laureaten 
feestelijk gehuldigd worden. Met lezing door 
loopbaanprijswinnaar Christine Van Broeckhoven. 

Frans Van Cauwelaertsfonds
Prijsuitreiking Frans Van Cauwelaertprijs
Donderdag 5 december 2019, 18 uur, Paleis der 
Academiën

Inschrijven: www.kvab.be/activiteiten

5

Onderscheiden

Jean Berlamont, emeritus aan het Departement Burger-
lijke Bouwkunde, KU Leuven en KTW-lid, zal tijdens de 
14e EWA (European Water Association) Conference 
‘Current Developments in the EU Water Policy’ de 
prestigieuze Dunbar Medal 2019 ontvangen. William 
Dunbar was de grote pionier in afvalwatertechnologie.

Annemie Bogaerts, lid van de Klasse Natuurweten-
schappen, ontving een ERC Synergy Grant voor haar 
onderzoek naar de rol van plasma in een duurzame 
oplossing voor de klimaatproblematiek. 
Het was de enige ERC Synergy grant voor België in 
2018.

Yahya Rahmat-Samii, buitenlands lid van de Klasse 
Natuurwetenschappen, ontving op 11 mei 2019 de Ellis 
Island Medal of Honor vanwege de National Ethnic 
Coalition of Organizations.

Meer ledennieuws: www.kvab.be/nieuwsleden

8

Caroline Pauwels Yolande Berbers

Derrick Gosselin en Eric van Walle (Foto: SCK•CEN 2019 – Roel Dillen)

Annemie Bogaerts (UAntwerpen)

Ellis Medal of Honor voor
Yahya Rahmat-Samii

Jean Berlamont ontving de
Dunbar Medal
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Onderscheiden
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(On)opgemerkt
De pen van Adolphe Quetelet
Hans Rombaut

Als er zaken veranderen waarover in het verleden hier 
bericht werd, dan kan het niet anders of we moeten 
zoiets melden. In Academieberichten jg. 27 nr. 62 (febr.-
mei 2016) p. 22 signaleerde ik dat er een merkwaardige 
kassei lag bij de ingang tot het Paleis der Academiën. In 
die steen zit namelijk een ijzeren brilmontuur ingesmolten, 
wat de steen een geletterde aanblik geeft. Toen ik laatst 
nog eens even ging kijken, bleek deze straatsteen met 
brilmontuur verdwenen te zijn. Alhoewel, hij is misschien 
niet weg. Onlangs heeft men daar een stukje van de oprit 
opgebroken. Wellicht hebben de arbeiders bij het herleg-
gen van de kasseien niet goed opgelet, en de steen 
ondersteboven teruggelegd. De illustratie bij het stukje 
dat ik hoger citeerde is dus voorlopig het laatste zichtbare 
bewijs van het bestaan van deze rariteit. Het maakt van 
Academieberichten nr. 62 dus een exemplaar om te 
bewaren, tenzij men van hogerhand tussenkomt en men, 
naar analogie van de koninklijke kasseien die ten eeuwi-
gen dage moeten blijven liggen (zie Academieberichten 
nr. 55 p. 17),  de oorspronkelijke positie van deze steen 
herstelt. 

Dit brengt ons bij een andere zaak die tot nu toe niemand 
heeft opgemerkt, namelijk bij de verdwenen pen van 
Adolphe Quetelet. Het is natuurlijk uiterst problematisch 
om iets te zien wat er niet is. Daarom is deze rubriek van 
bijzonder nut. Bij het zoeken naar een nieuw onderwerp 
merkten we iets merkwaardigs aan de sedes sapientiae 
van Adolphe Quetelet, die pal in het midden staat voor 
de westelijke gevel van het Paleis der Academiën. Er 
werden daar door beeldhouwer Charles Auguste Fraikin 
een aantal attributen aangebracht, die het intellect van 
de voormalige vast secretaris van de Académie royale 
de Belgique moesten oproepen. Daartoe zijn er een 

aantal lijvige boeken gebeeldhouwd weergegeven met 
op één van die boeken een rond voorwerp, met daarop 
nog een kleiner rond voorwerp, dat blijkbaar een 
inktpotje voorstelt. Boeken en een inktpot symboliseren 
lezen en schrijven, een minimum wat een geleerd man als 
Quetelet onder de knie had. Maar is het echt wel een 
inktpotje?

Om dit te achterhalen konden we het standbeeld verge-
lijken met twee kopieën, een kopie van hetzelfde beeld 
dat elders staat en een gravure van het beeld, gemaakt 
door de beeldhouwer zelf in 1880. Beide kopieën geven 
het potje weer, maar met een pluim erin, voorstellend een 
vogelpen, waarmee tot diep in de 19de eeuw geschre-
ven werd. We hebben dan de proef op de som genomen 
en het potje van het standbeeld aan het Academiënpa-
leis gecontroleerd... en ja hoor, de aanzet van de pen is 
er nog. Het moet voor beeldhouwer Fraikin een huzaren-
stukje geweest zijn om zo'n pen in natuursteen uit te 
houwen! Ooit moet die afgebroken zijn en werd ze nooit 
hersteld. Misschien zijn er nog wel oude foto's van het 
standbeeld waarop de pen nog te zien is. Dat zou kunnen 
helpen om te weten wanneer het euvel kan hebben 
plaatsgehad. Mogelijkheden zijn de Eerste Wereldoorlog, 
toen het Paleis fungeerde als hospitaal voor Duitse militai-
ren, de eerste vergadering van de Vlaamse academiën 
in januari 1939 toen er rond het Paleis onlusten waren, of 
heeft een spelend kind dat op de sokkel kroop het 
fragiele meesterwerkje afgeknakt op een niet meer te 
bepalen ogenblik? Ter herinnering aan de pen van 
Quetelet staat hierbij de kopie van het beeld en de 
gravure afgebeeld.

Walter FIERS
(Ieper, 31 januari 1931 - Destelbergen 28 juli 2019)

In het dominant katholieke Ieper volgde Walter Fiers zijn middelbare studies 
aan het Koninklijk Atheneum tot in 1949. Hij groeit op in een stad die werd 
opgebouwd uit het puin van de Eerste Wereldoorlog en in zijn jeugd beleeft 
hij de Tweede Wereldoorlog. In 1954 behaalt hij het diploma van Ingenieur 
aan de toenmalige Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen, Rijksuniver-
siteit Gent. De legendarische begeestering van Laurent Vandendriessche, 
ook lid van de Klasse der Natuurwetenschappen (overleden in 2013), kon 
Walter Fiers overtuigen om in zijn laboratorium te doctoreren als mandaat-
houder van het NFWO. Al tijdens zijn doctoraat begrijpt Walter Fiers dat kennis 
en expertise niet altijd in de onmiddellijke omgeving kunnen worden gevon-
den. In 1956-57 bekwaamt Walter Fiers zich in biochemische en subcellulaire 
scheidingstechnieken in het wereldvermaarde Carlsberg-laboratorium in 
Kopenhagen, en doctoreert in 1960. Tijdens een eerste postdoc periode zet 
Walter Fiers zijn internationale mobiliteit verder door met een Fellowship van 
de Rockefeller Foundation onderzoek te verrichten in de befaamde groep 
van Bob Sinsheimer aan het California Institute of Technology in Pasadena, 
en in Madison, Wisconsin, in het labo van de latere Nobelprijs-laureaat 
Gobind Khorana voor de ontrafeling van de universele genetische code.

In de VS werden de kiemen gelegd voor de nieuwe wetenschappelijke 
discipline die Walter Fiers zou uitbouwen aan de UGent, de Moleculaire 
Biologie, maar ook voor de manier van werken, nl. voldoende mankracht 
inzetten op eenzelfde onderwerp. Eind 1962 keert Walter Fiers terug naar de 
Rijksuniversiteit Gent en in 1967 wordt hij directeur van het nieuw opgerichte 
Laboratorium voor Moleculaire Biologie, Faculteit Wetenschappen. Hij 
realiseert als eerste wereldwijd de volledige ontrafeling van de sequentie van 
een gen in 1972, de volledige sequencing in 1976 van het genoom van het 
MS2 RNA virus, en in 1978 van het SV40 virus, een eukaryoot DNA virus dat 
bijzonder interessant was omdat het kankerverwekkende eigenschappen 
vertoonde. De interesse voor dit kankervirus initieert een nieuw onderzoeks-
domein voor Walter Fiers: bestrijding van kanker. In een volgende periode 
staat het onderzoek centraal naar de identificatie van de genen die 
coderen voor cytokines en interferonen en ontwikkelden hij en zijn medewer-
kers efficiënte productiesystemen op basis van recombinante DNA technolo-
gieën. Dit vormt de basis voor de oprichting van het bedrijf Biogen, waar 
Walter Fiers lange tijd in de Wetenschappelijke Raad zetelt.

In een derde periode staan vooral het onderzoek naar de biologie en 
actiemechanismen van Tumor Necrosis Factor en de ontwikkeling van een 
universeel antigriepvaccin centraal.

De wetenschappelijke output van Walter Fiers is uniek door de omvang, de 
uitzonderlijk hoge kwaliteit en de impact. Samen met Marc Van Montagu en 
Jef Schell maakte hij van de Universiteit Gent een belangrijke hub in de 
moleculaire biotechnologie en lag hij 
aan de basis van de oprichting van het 
VIB. Walter Fiers ontving talrijke onder-
scheidingen voor zijn onderzoek, zoals 
de Francqui prijs in 1976, de Artois-Baillet 
Latour prijs in 1989 en de Duitse Robert 
Koch prijs in 1991. In 1990 wordt aan 
Walter Fiers de titel van Baron verleend.

We zullen Walter Fiers blijven herinneren 
als een eminent wetenschapper en een 
uitzonderlijk mentor. Honderden 
mensen heeft hij warm gemaakt voor 
een van de mooiste menselijke activitei-
ten naast de kunsten: de ongelimi-
teerde passie voor fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek.

In memoriam 



1918

(On)opgemerkt
De pen van Adolphe Quetelet
Hans Rombaut

Als er zaken veranderen waarover in het verleden hier 
bericht werd, dan kan het niet anders of we moeten 
zoiets melden. In Academieberichten jg. 27 nr. 62 (febr.-
mei 2016) p. 22 signaleerde ik dat er een merkwaardige 
kassei lag bij de ingang tot het Paleis der Academiën. In 
die steen zit namelijk een ijzeren brilmontuur ingesmolten, 
wat de steen een geletterde aanblik geeft. Toen ik laatst 
nog eens even ging kijken, bleek deze straatsteen met 
brilmontuur verdwenen te zijn. Alhoewel, hij is misschien 
niet weg. Onlangs heeft men daar een stukje van de oprit 
opgebroken. Wellicht hebben de arbeiders bij het herleg-
gen van de kasseien niet goed opgelet, en de steen 
ondersteboven teruggelegd. De illustratie bij het stukje 
dat ik hoger citeerde is dus voorlopig het laatste zichtbare 
bewijs van het bestaan van deze rariteit. Het maakt van 
Academieberichten nr. 62 dus een exemplaar om te 
bewaren, tenzij men van hogerhand tussenkomt en men, 
naar analogie van de koninklijke kasseien die ten eeuwi-
gen dage moeten blijven liggen (zie Academieberichten 
nr. 55 p. 17),  de oorspronkelijke positie van deze steen 
herstelt. 

Dit brengt ons bij een andere zaak die tot nu toe niemand 
heeft opgemerkt, namelijk bij de verdwenen pen van 
Adolphe Quetelet. Het is natuurlijk uiterst problematisch 
om iets te zien wat er niet is. Daarom is deze rubriek van 
bijzonder nut. Bij het zoeken naar een nieuw onderwerp 
merkten we iets merkwaardigs aan de sedes sapientiae 
van Adolphe Quetelet, die pal in het midden staat voor 
de westelijke gevel van het Paleis der Academiën. Er 
werden daar door beeldhouwer Charles Auguste Fraikin 
een aantal attributen aangebracht, die het intellect van 
de voormalige vast secretaris van de Académie royale 
de Belgique moesten oproepen. Daartoe zijn er een 

aantal lijvige boeken gebeeldhouwd weergegeven met 
op één van die boeken een rond voorwerp, met daarop 
nog een kleiner rond voorwerp, dat blijkbaar een 
inktpotje voorstelt. Boeken en een inktpot symboliseren 
lezen en schrijven, een minimum wat een geleerd man als 
Quetelet onder de knie had. Maar is het echt wel een 
inktpotje?

Om dit te achterhalen konden we het standbeeld verge-
lijken met twee kopieën, een kopie van hetzelfde beeld 
dat elders staat en een gravure van het beeld, gemaakt 
door de beeldhouwer zelf in 1880. Beide kopieën geven 
het potje weer, maar met een pluim erin, voorstellend een 
vogelpen, waarmee tot diep in de 19de eeuw geschre-
ven werd. We hebben dan de proef op de som genomen 
en het potje van het standbeeld aan het Academiënpa-
leis gecontroleerd... en ja hoor, de aanzet van de pen is 
er nog. Het moet voor beeldhouwer Fraikin een huzaren-
stukje geweest zijn om zo'n pen in natuursteen uit te 
houwen! Ooit moet die afgebroken zijn en werd ze nooit 
hersteld. Misschien zijn er nog wel oude foto's van het 
standbeeld waarop de pen nog te zien is. Dat zou kunnen 
helpen om te weten wanneer het euvel kan hebben 
plaatsgehad. Mogelijkheden zijn de Eerste Wereldoorlog, 
toen het Paleis fungeerde als hospitaal voor Duitse militai-
ren, de eerste vergadering van de Vlaamse academiën 
in januari 1939 toen er rond het Paleis onlusten waren, of 
heeft een spelend kind dat op de sokkel kroop het 
fragiele meesterwerkje afgeknakt op een niet meer te 
bepalen ogenblik? Ter herinnering aan de pen van 
Quetelet staat hierbij de kopie van het beeld en de 
gravure afgebeeld.

Walter FIERS
(Ieper, 31 januari 1931 - Destelbergen 28 juli 2019)

In het dominant katholieke Ieper volgde Walter Fiers zijn middelbare studies 
aan het Koninklijk Atheneum tot in 1949. Hij groeit op in een stad die werd 
opgebouwd uit het puin van de Eerste Wereldoorlog en in zijn jeugd beleeft 
hij de Tweede Wereldoorlog. In 1954 behaalt hij het diploma van Ingenieur 
aan de toenmalige Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen, Rijksuniver-
siteit Gent. De legendarische begeestering van Laurent Vandendriessche, 
ook lid van de Klasse der Natuurwetenschappen (overleden in 2013), kon 
Walter Fiers overtuigen om in zijn laboratorium te doctoreren als mandaat-
houder van het NFWO. Al tijdens zijn doctoraat begrijpt Walter Fiers dat kennis 
en expertise niet altijd in de onmiddellijke omgeving kunnen worden gevon-
den. In 1956-57 bekwaamt Walter Fiers zich in biochemische en subcellulaire 
scheidingstechnieken in het wereldvermaarde Carlsberg-laboratorium in 
Kopenhagen, en doctoreert in 1960. Tijdens een eerste postdoc periode zet 
Walter Fiers zijn internationale mobiliteit verder door met een Fellowship van 
de Rockefeller Foundation onderzoek te verrichten in de befaamde groep 
van Bob Sinsheimer aan het California Institute of Technology in Pasadena, 
en in Madison, Wisconsin, in het labo van de latere Nobelprijs-laureaat 
Gobind Khorana voor de ontrafeling van de universele genetische code.

In de VS werden de kiemen gelegd voor de nieuwe wetenschappelijke 
discipline die Walter Fiers zou uitbouwen aan de UGent, de Moleculaire 
Biologie, maar ook voor de manier van werken, nl. voldoende mankracht 
inzetten op eenzelfde onderwerp. Eind 1962 keert Walter Fiers terug naar de 
Rijksuniversiteit Gent en in 1967 wordt hij directeur van het nieuw opgerichte 
Laboratorium voor Moleculaire Biologie, Faculteit Wetenschappen. Hij 
realiseert als eerste wereldwijd de volledige ontrafeling van de sequentie van 
een gen in 1972, de volledige sequencing in 1976 van het genoom van het 
MS2 RNA virus, en in 1978 van het SV40 virus, een eukaryoot DNA virus dat 
bijzonder interessant was omdat het kankerverwekkende eigenschappen 
vertoonde. De interesse voor dit kankervirus initieert een nieuw onderzoeks-
domein voor Walter Fiers: bestrijding van kanker. In een volgende periode 
staat het onderzoek centraal naar de identificatie van de genen die 
coderen voor cytokines en interferonen en ontwikkelden hij en zijn medewer-
kers efficiënte productiesystemen op basis van recombinante DNA technolo-
gieën. Dit vormt de basis voor de oprichting van het bedrijf Biogen, waar 
Walter Fiers lange tijd in de Wetenschappelijke Raad zetelt.

In een derde periode staan vooral het onderzoek naar de biologie en 
actiemechanismen van Tumor Necrosis Factor en de ontwikkeling van een 
universeel antigriepvaccin centraal.

De wetenschappelijke output van Walter Fiers is uniek door de omvang, de 
uitzonderlijk hoge kwaliteit en de impact. Samen met Marc Van Montagu en 
Jef Schell maakte hij van de Universiteit Gent een belangrijke hub in de 
moleculaire biotechnologie en lag hij 
aan de basis van de oprichting van het 
VIB. Walter Fiers ontving talrijke onder-
scheidingen voor zijn onderzoek, zoals 
de Francqui prijs in 1976, de Artois-Baillet 
Latour prijs in 1989 en de Duitse Robert 
Koch prijs in 1991. In 1990 wordt aan 
Walter Fiers de titel van Baron verleend.

We zullen Walter Fiers blijven herinneren 
als een eminent wetenschapper en een 
uitzonderlijk mentor. Honderden 
mensen heeft hij warm gemaakt voor 
een van de mooiste menselijke activitei-
ten naast de kunsten: de ongelimi-
teerde passie voor fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek.

In memoriam 



ACADEMIE
BERICHTENNr 73 - jaargang 30

okt 2019 - jan 2020

Terugblik:

  

Grotto door Gijs Van Vaerenbergh, 
tot eind oktober 2019 in de tuin van het Academiënpaleis
           Hans Rombaut

15

Het was een complete verrassing toen eind april of 
begin mei een constructie werd opgebouwd in de 
tuin van het Academiënpaleis. Het werd een grote 
balk gemetseld in snelbouwsteen, waarvan het 
doel of de bestemming een groot raadsel was. Het 
werd nog raadselachtiger toen, enkele dagen 
later, de pas opgebouwde constructie ook nog 
bewerkt werd met grote elektrische zagen. Uit de 
balk werden grote stukken snelbouwsteen wegge-
hakt, tot je er geheel doorheen kon kijken en er nog 
drie grillige steunen overbleven. Dan werd er ook 
nog een plaatje bijgezet, met daarop enige verdui-
delijking. De constructie heet Grotto, een ontwerp 
van het Leuvense architectenduo Gijs Van Vaeren-
bergh, op initiatief van Urban.Brussels.

Urban.Brussels is de nieuwe naam voor het onder-
deel Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE), een van 
de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
die o.m. instaat voor de stedenbouwkundige 
vergunningen (maar nog veel meer). Vanaf dit jaar 
neemt Urban.Brussels het initiatief tot het exposeren 
van een Urban Folly in een van de Brusselse 
publieke ruimten. Dit ging van start met deze Grotto 
in de tuin van het Paleis der Academiën. Het gaat 
om een tijdelijke constructie, die kon bezocht 
worden vanaf het moment dat het Urban Sympo-
sium dat het Hoofdstedelijk Gewest inrichtte in het 

Academiënpaleis op 13 mei 2019 werd afgesloten 
met de plechtige inhuldiging van deze Grotto door 
de minister-president. De tentoonstelling van dit 
werk zou aflopen op 10 augustus, maar dat werd 
verlengd tot 31 oktober.

De Grotto is een architecturale sculptuur op het 
raakpunt van architectuur en beeldhouwkunst. De 
opbouw van het massieve volume van 2,4 op 2,4 
op 4,8 m volgde de methodiek van de bouwvak-
ker. Het materiaal dat eruit weggekapt werd, 
verliep volgens de werkwijze van de beeldhouwer. 
Het werk verwijst naar de rotsachtige constructies 
uit de landschapsarchitectuur van de 18de eeuw, 
de zgn. Folly. Heel nadrukkelijk verwijst de Grotto 
naar elementen uit de traditionele architectuurge-
schiedenis, zoals een vloer, een dak en kolommen, 
maar tezelfdertijd is het gebeeldhouwd. Het bevat 
maatstaven uit de bouwkunst, zoals de normering 
met het getal 7: elke bouwlaag bestaat uit 7 x 7 
snelbouwstenen, terwijl het geheel bestaat uit 21 
bouwlagen. De mathematiek van de bouwmeester 
is aanwezig. Daartegenover is dit experimenteel en 
vrij uitgewerkt als een sculptuur. In de commentaar 
bij dit werk geeft men nog aan dat iedereen dit 
werk mag zien zoals hij of zij dit wenst. Eerlang zal de 
Grotto verdwijnen. Er rest ons dan alleen nog de 
herinnering, de afdruk in het grasperk en deze 
terugblik. 


