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Voorwoord
Anno 2020 stelt de demografische evolutie zich scherp, en met wisselende
gezichten. Het mondiale bevolkingsplaatje is niet het Europese: ruwweg groei
en jong, versus daling en oud. Telkens met veel spreiding binnen en tussen
werelddelen. Vroegere en hedendaagse 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,
asielbeleid, sociale zekerheidsuitgaven, economische migratie, gezondheidszorg, klimaatvluchtelingen, woonbeleid. Hoe is dat geëvolueerd? Wat zijn de
historische gelijkenissen en verschillen? Wat zijn de stuurmotoren van toekomstige dynamiek en verandering? Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? En
hoe moet het beleid daarmee omgaan?

Volg KVAB op Twitter @_KVAB en geef u reactie via
#zijnwemetteveel
Meer details en registratie:
www.kvab.be/lentecyclus2019 | acf@kvab.be | 02 550 23 22

2

Programma
Mondiale bevolkingsontwikkelingen: een meervoudig verhaal
Woensdag 8 mei 2019: 13.30 uur
13:30 Onthaal en registratie
14:00 Verwelkoming
14:10 Overbevolking: taboe of mythe?
Gerard Govers, KU Leuven
14:50 Vijftig jaar "tweede demografische transitie" - van lokaal naar globaal.
Ron Lesthaeghe, KVAB
15:30 Wereldwijde vergrijzing in de 21e eeuw: het sluitstuk van de demografische
transitie?
Leo Van Wissen, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
16:10 Paneldebat
Gerard Govers, KU Leuven
Ron Lesthaeghe, KVAB
Leo van Wissen, NIDI
Paul De Grauwe, KVAB, KU Leuven
Patrick Deboosere, VUB
Moderator: Jan Hautekiet
17:00 Receptie
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Internationale migratiestromen: oud en nieuw
Woensdag 15 mei 2019: 13.30 uur
13.30 Onthaal en registratie
14.00 Internationale migratie: globalisten versus nationalisten
Frans Willekens, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
14:30 Voorbij de migratiefobie. Mobiliteit in een mondiaal en historisch perspectief
Leo Lucassen, Universiteit Leiden
15:00 Klimaatverandering, conflict en migratie: de systemische gevolgen van een
systemisch probleem
Hans Bruyninckx, European Environment Agency
15:30 Is immigratie een antwoord op het krimpmomentum van een bevolking met
lage vruchtbaarheid?
Ron Lesthaeghe, KVAB
16:00 Paneldebat
Jos Delbeke, Raadgever Europese Commissie
Frans Willekens, NIDI
Leo Lucassen, Universiteit Leiden
Hans Bruyninckx, European Environment Agency
Karen Phalet, KU Leuven
Moderator: Jan Hautekiet
17:00 Receptie
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Omgaan met migratie: monitoring en beleid
Woensdag 22 mei 2019: 13.30 uur
13:30 Onthaal en registratie
14:00 Cultuur en migratie in relatie tot bodemgebruik, verdichting en
kernversterking.
Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester
14:40 Migratieverslaggeving: de rol van nieuwsmedia voor de ondersteuning van
de democratie en de controle op nepnieuws en desinformatie
Leen d'Haenens, KU Leuven
15:20 Implicaties van migratie voor onderwijskwaliteit in Vlaanderen
Orhan Agirdag, KU Leuven en Universiteit van Amsterdam
16:00 Paneldebat
Nadia Fadil, KU Leuven
Rik Van Cauwelaert, Journalist
Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester
Leen d'Haenens, KU Leuven
Orhan Agirdag, KU Leuven en Universiteit van Amsterdam
Moderator: Jan Hautekiet
17:00 Receptie
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Abstracts & info over de sprekers
Mondiale bevolkingsontwikkelingen
Overbevolking: taboe of mythe
Er kan geen twijfel over bestaan: de wereldbevolking groeit nog steeds en dat belast
onze planeet. Voor sommigen is het daarom duidelijk: geen kinderen krijgen is het
beste wat iemand kan doen voor het klimaat. Ze vinden ook dat dit taboe nu echt
bespreekbaar moet gemaakt worden, anders is het klimaatprobleem onoplosbaar. De
omgekeerde stelling wordt met evenveel verve verdedigd: overbevolking is een mythe
en er is plaats genoeg voor iedereen op onze planeet.
In deze lezing schetsen we kort de mechanismen die tot de explosieve bevolkingsgroei
in de laatste tweehonderd jaar hebben geleid. Die analyse toont helder aan dat die
bevolkingsexplosie quasi onvermijdelijk is en legt ook uit waarom de groei die we nu
zien in ontwikkelende landen veel groter is dan de bevolkingsgroei die we in het
Westen hebben gekend. Maar ze toont ook dat de bevolkingsexplosie niet tot voortdurende, ononderbroken groei gevolgd door een onvermijdelijke implosie zal leiden. Er
komt wel degelijk een eind aan de bevolkingsgroei en het gevoerde beleid heeft een
enorme invloed op de snelheid waarmee de groei gestopt wordt. Of we in 2100 met 12
miljard dan wel met 7 miljard zullen zijn hangt voor een groot gedeelte af van beleidskeuzes. De nodige kennis om de juiste keuzes te maken is er in ieder geval: ze zouden
trouwens niet enkel zorgen voor een kleinere, maar ook voor een beter opgeleide en
gelukkigere wereldbevolking.
Gerard Govers is geograaf. Hij onderzoekt hoe menselijke activiteit de
bodem en het landgebruik beïnvloeden (en omgekeerd). Hij doceert
verschillende cursussen waarin de impact van de mens op de planeet
Aarde centraal staat. Hij is sinds augustus 2017 vicerector Wetenschap
en Technologie en vicerector Duurzaamheid aan KU Leuven.

Vijftig jaar "tweede demografische transitie" - van lokaal naar globaal
Presentatie van de evolutie inzake familievorming en vruchtbaarheid sedert de jaren
1960 met vooral aandacht voor de twee belangrijkste aspecten van de zgn. “Second
Demographic Transition”(SDT). Dit zijn: (1) de verschuiving van huwelijken en vruchtbaarheid naar latere leeftijden en de structurele lage vruchtbaarheid onder het
vervangingspeil, en (2) de opkomst van nieuwe vormen van partnerschap en gezinsvorming. Gedurende de laatste halve eeuw hebben deze fenomena zich wereldwijd
verspreid en deze evolutie is nog lang niet ten einde gekomen. Wel zijn duidelijke historische en contextgebonden varianten aanwezig, maar de twee SDT transities geven de
algemene globale tendensen weer. Dit stelt ons in staat om in te gaan op de internationale perspectieven inzake vruchtbaarheid. Het is immers deze factor, veel meer dan
migratie, die de bevolkingsgroei van de onderscheiden continenten in grote mate
bepaalt.
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Ronny Lesthaeghe is demograaf en emeritus hoogleraar aan de Vrije
Universiteit Brussel, Tevens is hij gasthoogleraar aan diverse Europese
en Amerikaanse universiteiten, Hij is lid van de KVAB, van de Koninklijke
Nederlandse Academie voor Wetenschappen (Amsterdam) en
National Academy of Sciences (Washington DC).

Wereldwijde vergrijzing in de 21e eeuw: het sluitstuk van de demografische transitie?
Als er een tweede demografische transitie is (prof. Lesthaeghe, vorige lezing), dan
moet er ook een eerste demografische transitie zijn. Deze transitie is een ontwikkeling
die al sinds de industriële revolutie is ingezet, waarbij populaties een aantal demografische stadia doorlopen, van hoge sterfte en vruchtbaarheid naar lage sterfte en vruchtbaarheid. In de transitiefase tussen deze twee stadia groeit de bevolking zeer snel
vanwege dalende sterfte in combinatie met hoge vruchtbaarheid. Er zijn grote
verschillen in timing en intensiteit van de transitie, maar het patroon is welhaast universeel. Europa bevindt zich in het laatste stadium, Afrika is nog maar net aan de demografische transitie begonnen. Een belangrijk kenmerk van het laatste stadium is een
sterke vergrijzing, en het is vrijwel zeker dat vergrijzing op termijn in alle samenlevingen
zal optreden. Deze lezing geeft inzicht in het (verwachte) wereldwijde verloop van de
vergrijzing, en op welke manier verschillende samenlevingen hiermee omgaan, bijvoorbeeld op het terrein van gezondheidszorg en pensioenen.
Leo van Wissen is directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI te Den Haag, en hoogleraar demografie aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af als sociaal geograaf
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in 1981 en promoveerde in
1987 bij Peter Nijkamp aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van diezelfde universiteit op een ruimtelijk
simulatiemodel van regionale woningmarkten. In de periode 19881991 was hij verbonden aan diverse universiteiten (VU, de University of California at
Irvine en de Université Catholique de Louvain-la-Neuve in België) in het kader van een
fellowship van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen KNAW. Zijn
wetenschappelijke interesses zijn zeer divers en betreffen onder andere regionale
bevolkingsdynamiek, migratie, mortaliteit, modellen en prognoses, en mondiale bevolkingsvraagstukken. Daarnaast heeft hij ook gepubliceerd op het terrein van de economische geografie en verkeer- en vervoerstudies. Hij is een lid van de Academia
Europeae, zit in het bestuur van de European Doctoral School for Demography EDSD,
lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad SWR van de KNAW, en is voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Demografie NVD.

7

Paneldebat met:
Paul De Grauwe is John Paulson Professor aan de London School of
Economics en zetelde in het Belgische Parlement van 1991 tot 2003. Hij
is eredoctor van de Universiteit van Sankt Gallen (Zwitserland), de
Universiteit van Turku (Finland), de Universiteit van Genua, de Universiteit van Valencia en de Universiteit Maastricht. Hij was gastprofessor
aan verschillende universiteiten: Parijs, Amsterdam, Berlijn, Kiel, Milaan,
Pennsylvania en Michigan. In 1974 behaalde hij zijn doctoraat aan de
Johns Hopkins University. Hij is research fellow aan het Centre for European Policy
Studies in Brussel en CEPR fellow in Londen. Zijn onderzoeksinteresses bevinden zich in
de economie van monetaire unies en gedrags macro-economie. Zijn boekpublicaties
zijn onder meer: "De grenzen van de markt", Oxford University Press, 2017, "The Economics of Monetary Unie", Oxford University Press, 12e editie, 2018, en "Lezingen op
gedrags Macroeconomics", Princeton University Press, 2012.

Patrick Deboosere is wetenschappelijk directeur van Interface Demografie, het onderzoekscentrum voor bevolkingsstudies van de VUB. Hij
doceerde aan de Ecole de Santé Publique van de ULB en aan de
vakgroep sociologie van de VUB. Zijn onderzoek spitst zich vooral toe op
de relatie tussen demografie en gezondheid en op sociale ongelijkheid
in gezondheid en sterfte. Hij publiceerde ook over de evolutie van de
huishoudens, migratie en stadsdemografie. Patrick Deboosere is redactielid van verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften in demografie en
sociale geografie. Hij is voorzitter van de Hoge Raad voor de Statistiek en verleent
geregeld advies en medewerking aan diverse overheidsinstellingen waaronder de
Hoge Gezondheidsraad en het Federaal Planbureau. Hij is internationaal erkend expert
op het vlak van de ontsluiting van administratieve data voor wetenschappelijk onderzoek en de harmonisering van internationale statistieken en was in die hoedanigheid lid
van werkgroepen bij onder meer de EU en de OESO.
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Internationale migratiestromen: oud en nieuw
Internationale migratie: globalisten versus nationalisten
Globalisten benadrukken de economische voordelen van migratie, voornamelijk op
basis van de neoklassieke economische theorie. Nationalisten benadrukken effecten
op identiteit en sociale cohesie, en de ongelijke verdeling van kosten en baten van
immigratie.
Internationale migratiestromen zijn het resultaat van acties van en interacties tussen
een grote diversiteit aan actoren. Wie zijn de actoren en wat zijn hun drijfveren? Hoe
ontstaan en ontwikkelen zich sociale netwerken en hoe beïnvloeden netwerken het
gedrag van actoren? Het centraal stellen van actoren in plaats van verklarende factoren leidt tot nieuwe wetenschappelijke inzichten, die de prognose van migratie kunnen
verbeteren en de effectiviteit van migratiebeleid kunnen vergroten. De benadering
vereist dat gangbare onderzoeksmethoden worden aangevuld met simulatiemodellen
(agent-based models).
Frans Willekens (Mol, 1946) is emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en voormalig directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Na zijn emeritaat in 2011 was hij
drie jaar Chief Research Coördinator van het Max Planck Institute for
Demographic Research in Rostock, Duitsland. Hij is landbouwingenieur (KU Leuven) en PhD in Urban Systems Engineering (Northwestern
University, USA).
Frans Willekens is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW). In 2014 ontving hij de lifetime achievement award van de European Association for Population Studies en in 2018 een eredoctoraat van de Warsaw School of
Economics.

Voorbij de migratiefobie. Mobiliteit in een mondiaal en historisch perspectief
Sinds de Rushdie affaire in 1988 is de publieke opinie over migratie en integratie in
West-Europa allengs negatiever geworden. 9/11 en de daaropvolgende aanslagen
van jihadistische terroristen en de recente ‘vluchtelingencrisis’ hebben het idee van
een existentiële bedreiging door met name moslim-migranten verder versterkt. Deze,
door menig politicus opgezweepte, angstgevoelens staan echter in schril contrast tot
de overwegend positieve effecten van migratie en tot de voortgaande integratie van
de nakomelingen van nieuwkomers. De vraag is hoe deze discrepantie te verklaren.
Leo Lucassen is Directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam en hoogleraar aan de
Universiteit Leiden. Onlangs verscheen zijn boek Vijf Eeuwen Migratie:
een verhaal van winnaars en verliezers (co-auteur Jan Lucassen) bij
Atlas Contact.
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Klimaatverandering, conflict en migratie: de systemische gevolgen van een
systemisch probleem
De complexe realiteit van migratie wordt steeds vaker bekeken door de lens van
milieuproblemen en klimaatverandering. Wat zal de impact zijn van klimaatverandering op de leefomstandigheden van mensen, de mogelijke koppeling met sociale en
gewelddadige conflicten, en uiteindelijk migratiestromen? En bovendien, wat kunnen
we doen om dit te vermijden en er mee om te gaan?
Hans Bruyninckx is sinds 1 juni 2013 de uitvoerend directeur van het
Europees Milieuagentschap. In 1996 voltooide hij een doctoraat in de
internationale milieupolitiek aan de Colorado State University en
leidde hij sinds 2010 het HIVA Research Institute in Leuven dat gespecialiseerd is in beleidsonderzoek. In de afgelopen 20 jaar heeft hij
onderzoek uitgevoerd in meer dan een dozijn landen, op gebieden
als milieubeleid, klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.
Is immigratie een antwoord op het krimpmomentum van een bevolking met lage
vruchtbaarheid?
In een eerste luik wordt het strikt demografisch aspect onderzocht met aandacht voor
“replacement migration” als remedie tegen het krimpmomentum en tegen veroudering. In het tweede luik wordt een typologie van integratie/segregatie voorgesteld
waarbij de sociale, economische en culturele dimensies aan de demografische
worden toegevoegd. Meer specifiek wordt ook de problematiek van twee “transnationale gemeenschappen” in België belicht.
Ronny Lesthaeghe (Bio cf. Supra)
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Paneldebat met:
Jos Delbeke (°1954) is raadgever van de Europese Commissie en
EPSC (European Political Strategy Centre) en professor aan het
European University Institute (Firenze) en aan de KU Leuven. Hij is
doctor in de economie (KU Leuven) en trad toe tot de Europese
Commissie in 1986. 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 de handel in CO2-uitstootrechten (ETS), de
autoreglementering en de evaluatie en toelating van chemische stoffen (REACH). Jos
Delbeke heeft de Europese internationale strategie voor de aanpak van de klimaatverandering vormgegeven en was jarenlang hoofdonderhandelaar namens de Europese
Commissie op de VN-klimaatconferenties. Hij speelde een cruciale rol in het tot stand
komen van het Parijs Akkoord in 2015.
Hij ontving in 2018 de Gouden Penning van de KVAB voor zijn jarenlange inzet voor de
ontwikkeling en realisatie van Europese maatregelen inzake klimaatverandering. Jos
Delbeke was een cruciale drijvende kracht achter de internationale klimaatstrategie
van de Europese Unie. Als klimaateconoom heeft hij een creatieve systeemvisie ontwikkeld en op een overtuigende en positieve manier in het maatschappelijke debat
gebracht. Hij toont hoe een Vlaming groot kan zijn in Europa en ook in de wereld.
Karen Phalet is hoogleraar sociale en culturele psychologie aan de KU
Leuven sinds 2006-7. Zij behaalde haar doctoraat aan de KU Leuven in
1993. Zij was universitair hoofddocent en permanent senior onderzoeker aan het European Center for Migration and Ethnic Relations aan
de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij
was tevens bijzonder hoogleraar met leerstoel ‘Maatschappelijk
vooroordeel’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Zij is mede initiatiefnemer van grootschalige nationale en internationale datainfrastructuur met betrekking tot sociale posities, percepties, attituden en uitkomsten van
migrantenpopulaties in België, Nederland en Europees (bijv. EQUALSOC, IMISCOE, TIES en
CILS projecten en netwerken). Haar recent en huidig onderzoek focust op twee grote
lijnen: een eerste lijn heeft betrekking op religieuze diversiteit, identiteit en vooroordeel
vanuit het perspectief van moslim minderheden in Europese steden/landen als integratiecontexten; een tweede lijn onderzoekt ongelijke onderwijskansen voor minderheden
vanuit het samenspel van culturele differentie en ongelijke kansen in verschillende
scholen/schoolsystemen als integratiecontexten.
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Omgaan met migratie: monitoring en beleid
Cultuur en migratie in relatie tot bodemgebruik, verdichting en kernversterking
De transities richting duurzaamheid zullen meer vergen dan het beperken van onze
uitstoot en impact op het klimaat. We zijn vergeten dat de natuur gewoonweg plaats
nodig heeft, waardoor het ruimtebeslag van de mensheid een veel te groot deel van
onze planeet heeft ingenomen. Het gevolg is een exponentieel stijgende verdwijning
van soorten en ecosystemen. Dus naast een energietransitie is het daarnaast nodig en veel dringender - om vier grote drivers van de planetaire samenleving in vraag te
stellen:
•
overbevolking
•
een naïef geloof in de mogelijkheid van eeuwige economische groei
•
overmatig grondgebruik
•
een hardnekkig antropocentrisme dat een groot deel van onze beslissingen in
ons voordeel kleurt
De transities waar we voor staan vergen solidariteit op bijna alle schaalniveaus, van het
lokale tot het globale. En dat staat haaks op een toename van identitaire reflexen, van
'wij tegen zij' denken en protectionisme.
Leo Van Broeck, nam op 1 september 2016 de functie van Vlaams
Bouwmeester op. Hij is burgerlijk ingenieur-architect en medeoprichter van het Brusselse architectenbureau Bogdan &Van Broeck.
Van Broeck studeerde in 1981 af als ingenieur architect aan de KU
Leuven. Hij is er sinds 1995 actief als praktijkassistent en sinds 2006 als
professor architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen. Hij is ook
als gastdocent betrokken bij verschillende architecturale
programma’s en publieke organisaties. In 1997 stichtte hij de vzw Stad en Architectuur.
In 2007 richtte hij samen met Oana Bogdan het architectenbureau Bogdan & Van
Broeck op, een kantoor dat sterk gericht is op onderzoek en zich onderscheidt door
een actief maatschappelijk engagement. Daarnaast was Van Broeck van 2013 tot
2016 voorzitter van de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België
(FAB).

Migratieverslaggeving: de rol van nieuwsmedia voor de ondersteuning van de democratie en de controle op nepnieuws en desinformatie
In deze presentatie gaan we na welke invloed mediagebruik en vertrouwen in media
hebben naast socio-demografische kenmerken op het publieke sentiment ten aanzien
van migranten en asielzoekers. Is er sprake van een ‘filter bubble’ of sociale polarisering
in de opinies rond migratie en asiel? Hoewel de focus gericht is op België, plaatsen we
de resultaten in internationaal, cross-cultureel perspectief. Ook vergelijken we de
opinies van jongeren en volwassenen. We presenteren zowel bevindingen uit kwantitatief survey-onderzoek als uit focusgroepsgesprekken. Naast onze aandacht voor het
publiek, richten we ons op de inhoud van de nieuwsmedia en op de mediamakers.
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Leidende vragen hierbij zijn: welke keuzes worden er gemaakt in de beeldvorming?
Hoe verschillend is die beeldvorming aan beide zijden van de taalgrens en in internationaal vergelijkend perspectief? Tot slot kijken we ook naar hoe journalisten reflecteren
over hun rol en eigen handelen.
Leen d'Haenens is als Gewoon Hoogleraar verbonden aan het
Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven. Ze is romaniste,
communicatiewetenschapper van de UGent en Master in de
informatiewetenschap aan de Universiteit van Toronto (Canada).
Haar onderzoeksinteresses hebben betrekking op analyse van
nieuwsmedia, nieuwsdiversiteit en -pluralisme, media en etnischculturele minderheden, digitale media en jongeren, en mediabeleid.
Ze is ondervoorzitter van de Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM en voormalig bestuurslid van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (Den Haag) (2008-2016). Ze is hoofdredacteur van Communications: The European
Journal of Communication Research en lid van de Euromedia Research Group.

Implicaties van migratie voor onderwijskwaliteit in Vlaanderen
Orhan Agirdag (KU Leuven en Universiteit van Amsterdam) onderzoekt wat er in het onderwijs en met de leraren(opleiding) gebeurt
onder invloed van maatschappelijke tendensen zoals groeiende
etnische diversiteit, meertaligheid en digitalisering. Hierbij combineert
hij inzichten van sociologie, pedagogiek en linguïstiek. In 2018 werd hij
verkozen tot lid van de Jonge Academie (2018-2023).
In 2014 werd de Frans Van Cauwelaertprijs aan hem uitgereikt in het domein van de
Menswetenschappen, in de groep van de psychologische, pedagogische, sociale,
rechtskundige, economische en politieke wetenschappen, voor zijn onderzoek betreffende schoolsegregatie.
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Paneldebat met:
Nadia Fadil is hoofddocent bij het Interculturalism, Migration and
Minorities Research Center aan de KU Leuven. Ze werkt op
religie/secularisme, subjectiviteit, ras en postkolonialiteit met een
specifieke etnografische focus op Islam in West-Europa. Haar meer
recente publicaties zijn Secular Bodies, Affects and Emotions.
European Configurations (2019, Bloomsbury, met Monique Scheer en
Birgitte Schepelern Johansen) en Radicalization in Belgium and the
Netherlands. Critical Perspectives on Violence and Security (2019, IB
Tauris, met Martijn de Koning en Francesco Ragazzi).
Rik Van Cauwelaert begon zijn carrière aan het begin van de jaren 70
als fotograaf en sportjournalist. In 1980 werd hij journalist bij Sportmagazine, een uitgave van Roularta. Na een zestal jaren werd hij opgenomen in de politieke redactie van het weekblad Knack.
Hij nam in 2002 de functie op van directeur-hoofdredacteur van
Knack. Op 1 januari 2006 werd de functie van hoofdredacteur van
Knack afgesplitst en opgenomen door Karl van den Broeck, Van
Cauwelaert bleef directeur. Op 1 juli 2011 werd hij directeur strategie voor de redacties
van de magazines van Roularta. In die functie stond hij onder meer in voor de multimedialestrategie van de verschillende magazines. Hij bleef ook politiek commentator van
Knack, waarbij hij wekelijks een hoofdartikel publiceerde, hoofdzakelijk gewijd aan de
Belgische politiek.
Sinds 2012 breng Van Cauwelaert een wekelijkse column in dagblad De Tijd. Hij is een
regelmatige gast in diverse media. In 2015 ontving hij het ereteken van de Orde van de
Vlaamse Leeuw.

Over de moderator…
Jan Hautekiet is producer, radiomaker, muzikant en schrijver. Hij
studeerde piano en kamermuziek aan de Academie van Sint-PietersWoluwe en taal- en letterkunde, filosofie en audiovisuele communicatie aan de KU Leuven. Daarnaast volgde hij ook een journalistenopleiding en volgde hij piano bij onder meer John Lewis, Jasper van 't Hof,
Michel Herr en Charles Loos.
Hautekiet startte zijn radiowerk in 1979 bij BRT 1 met het muzikale
avondprogramma Wie niet kijken wil, moet luisteren. In 1980 werd hij producer van
zowel maatschappelijke als muziekprogramma's. In 1983 startte hij mee de radiozender Studio Brussel op. In 1998 werd hij nethoofd van het station. In 2002 maakte Hautekiet de overstap naar Radio 1. Eind 2007 werd hij strategisch adviseur bij de VRT. In
september 2012 startte hij bij Radio 1 het dagelijkse interactieve discussieprogramma
Hautekiet. In 2018 nam hij afscheid van de radio.
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Over de coördinator…
Koen Matthijs is gewoon hoogleraar Sociologie en Demografie aan
de KU Leuven.
Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Family and Population Studies
(www.fapos.be). Die onderzoeksgroep integreert twee brede domeinen: een historisch-demografisch luik (met bijzondere aandacht voor
langetermijnprocessen inzake geboorte, sterfte, migratie, partnerschap, en gezinsvorming en -ontbinding) en een hedendaags gezinssociologisch luik (vooral gecentreerd rond hedendaagse gezinsstructuren en -processen). Zijn publicaties hebben betrekking op (historische) vruchtbaarheid, huwelijk,
(gevolgen van) scheiding, migratie, mortaliteit, co-ouderschap, stiefrelaties, en sociale
mobiliteit. Het voorbije decennium was hij promotor-woordvoerder van de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap Historical Demography (FWO Vlaanderen), en
hoofdredacteur van het internationale tijdschrift Historical Life Course Studies
(https://ehps-net.eu/journal). Sinds 1993 is hij voorzitter van het Trefpunt Zelfhulp
(www.zelfhulp.be). Hij is lid van de Klasse Menswetenschappen van de KVAB.
Over de voorzitters van het Academisch Cultureel Forum….
Mark Eyskens is Minister van Staat, Professor em. KU Leuven
(economie), oprichter van de 'Lessen voor de XXIste eeuw'. Tevens is hij
voorzitter van de raad van bestuur van de KUL-UCL 1972-76. Van 1976
tot 1992 was hij lid van 13 opeenvolgende regeringen o.m. als minister
van Ontwikkelingssamenwerking, Economische zaken, Financiën,
Buitenlandse zaken en Eerste Minister. Eyskens was voormalig lid van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Raad van Europa. Hij is
lid en ex-voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten en tot heden covoorzitter van het
Academisch Cultureel Forum. Hij is voorzitter en bestuurder van talrijke Belgische en
buitenlandse instellingen en organisaties, auteur van een paar duizend artikels en van 60
boeken, waarvan 3 romans en een dichtbundel, en zondagnamiddagschilder.
Frans Boenders was Eerste Producer bij de openbare omroep, hoofdredacteur van Kunst & Cultuur (PSK Brussel), docent kunstgeschiedenis
Muziekkapel Koningin Elisabeth, Waterloo, en docent non-fiction
SchrijversAcademie, Antwerpen. Fellow van de VUB. Voordrachtgever
aan het Studium Generale, Universiteit Maastricht. Voorzitter (2007-8)
van de KVAB. Hij is schrijver van dertig boeken - reisverslagen, essays,
poëzie en monografieën over beeldende kunst. Voordrachtgever over
poëzie, beeldende kunst, oosterse religies en beschavingen, en over
de
beschavingscrisis.
Nieuwste
boeken:
Apeiron
(Antwerpen/Rotterdam) en Apocrief (Ronse). Hij is tot heden covoorzitter van het
Academisch Cultureel Forum van de KVAB.
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Kalender Academisch Cultureel Forum 2019

Da Vincilezing: Ferdinand Verbiest

12 juni 2019 | 17.30 u.
Door Christoffel Waelkens en Noël Golvers.

Da Vincilezing: Van textiel tot slim textiel
17 september 2019 | 17.30 u.
Door Lieva Van Langenhove.

Da Vincilezing: Psychochirurgie: verleden, heden & TOEKOMST
16 oktober 2019 | 17.30 u.
Door Dirk De Ridder.

Eindejaarsrecital met Hans Ryckelynck
29 november 2019 | 19.30 u.

Meer info http://www.kvab.be/nl/kunst-en-cultuur

Met bijzondere dank
aan alle sprekers en panelleden

Met de steun van

