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Voor beeldend kunstenaar Ronny Delrue (lid Klasse 
Kunsten) is tekenen een manier van denken en bewe-
gen. Het is het potlood, of de pen,  die in zekere vrijheid 
en beweeglijkheid zijn weg zoekt op het papier. Op de 
meest directe wijze. Want korter kan de verbinding 
tussen de geest van de kunstenaar en het beeld dat 
verschijnt niet zijn dan juist via de tekenende hand.

Tekenen is voor hem zoeken. Het begint met een lijn op 
papier, en als die goed en trefzeker is gezet, is dat al 
een tekening. Want die eerste lijn verovert meteen het 
vlak, schept een links en een rechts, een vorm en een 
tegenvorm. Het is die lijn die ruimte schept in wat eerst 
de anonieme leegte was van het nog onaangeraakte 
papier. Daar begint de zoektocht. Want meer dan welk 
ander medium ook is tekenen het begin van een weg 
waarvan je nog niet weet waarheen hij precies gaat. 
Zoals de woorden van de schrijver zelf ook iets te 
zeggen hebben, zo trekt het potlood ook graag zijn 
eigen plan.

Dat is het tekenen van Ronny Delrue: een avontuur 
beginnen waarvan hij nooit exact weet waar hij 
uitkomt. Snel en intiem, beweeglijk en niets verhullend. 
Hij heeft het medium vergaand onderzocht, want 
behalve een zoekend tekenaar is hij ook onderzoeker. 
De titel van zijn doctoraatsthesis drukt het uit:  Het 
onbewaakte moment – De gecontroleerde ongecon-

troleerdheid bij het tekenen. Hij onderzocht dat in 
gesprek met collega-kunstenaars en verwoordde 
daarmee tegelijk zijn eigen praktijk. 

Wat de beeldend kunstenaar ook doet, bijna alles 
begint met tekenen. Ronny Delrue is zo’n multimediale 
kunstenaar voor wie geen grens telt en die vertrekt 
vanuit het tekenen, als denkpiste. Delrue maakt 
installaties, bewerkt foto’s met een inktstift, hij schildert, 
maakt beelden, foto’s, en… hij tekent, altijd.

Zijn tekeningen gaan vele kanten uit, zoals dat met 
tekenen kan gaan. De expositie J’essaye de me recon-
struire in Drawing Centre Diepenheim laat een aantal 
van de richtingen zien die zijn werk op papier uitgaat. 
Wegen zijn het om tekenend onderweg te zijn, zoals we 
onderweg kunnen zijn in het leven…

In het tekenen trekt Ronny Delrue alle registers open. Hij 
lijkt het medium steeds opnieuw uit te vinden, in vrijheid 
van denken en zoeken. Want waar hij uiteindelijk naar 
zoekt, is het reconstrueren van de geest, de mentale 
binnenwereld. Dat wat wij hooguit kunnen vermoeden, 
maar nooit kunnen zien. Want in ons hoofd kunnen we 
niet kijken. Behalve misschien door te tekenen. 

Frits de Coninck
kunstcriticus en publicist

Terugblik:  De tentoonstelling J’essaye de me reconstruire van Ronny Delrue liep in 
Drawing Centre Diepenheim van 17 maart tot 17 juni 2018.
We blikken hierop terug met de inleiding “Waarheen het tekenen kan voeren”.
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Enthousiast gesteund door de stimulerende wederzijdse afspra-
ken van het convenant 2018-2023, zijn er in de voorbije vijf maan-
den bij de KVAB een reeks activiteiten en nieuwe initiatieven van 
start gegaan. Vooreerst mochten we minister Philippe Muyters, 
die dit convenant namens de Vlaamse Overheid onderhandeld 
en getekend heeft, als spreker verwelkomen op 16 april bij de 
lancering van het nieuwe Standpunt over “Artificiële Intelligentie. 
Naar een vierde industriële revolutie?”, een thema dat hem na 
aan het hart ligt. Voor diegenen die de lezingen gemist hebben, 
verwijzen we graag naar onze website waar de video-opnamen 
beschikbaar zijn. Het is een initiatief van de Klasse Natuurweten-
schappen, dat confrater Luc Steels anderhalf jaar geleden, in 
tempore non suspecto, in gang zette, en dat duidelijk verdere 
opvolging krijgt in Vlaanderen. De publicatie van het Standpunt 
komt overigens op een gelukkig moment nu ook andere 
Europese landen met initiatieven rond AI uitpakken.

De toegenomen taken en engagementen van de KVAB beteke-
nen echter ook een toename van de werklast voor de staf en 
dus vereisen deze nieuwe taken ook een uitbreiding van het 
personeel, die mede mogelijk gemaakt is door de licht toegeno-
men middelen van het nieuwe convenant. Er werden drie vaca-
tureberichten uitgestuurd, nl. voor een beleidsmedewerker, een 
management assistant, en een archivaris. Voor elk van die vaca-
tures ontvingen we vóór de indiendatum van 13 april veel 
sollicitaties. De selectiegesprekken toonden aan dat de kandi-
daten heel competent zijn en erg gemotiveerd om bij de KVAB 
aan de slag te gaan. De aanwervingsprocedure loopt nu stilaan 
af, en we verwachten dat de drie nieuwe personeelsleden in de 
tweede helft van dit jaar de staf zullen versterken. 

De staf rondde in maart jl., samen met de vast secretaris, de 
jaarrapportering voor 2017 af. Daaruit blijkt dat 2017 zowel inhou-
delijk (activiteiten, prestaties en KPI’s) als financieel met een 
netto balans positief is afgesloten. Dit werd ook benadrukt door 
de vast secretaris tijdens de gezamenlijke vergadering van de 
vier klassen op 18 april.

Op die dag was er ook een verkiezing tot vast secretaris voor de 
periode van begin 2019 tot eind 2022. Daar werd Freddy Dumor-
tier met een zeer ruime meerderheid herkozen. De KVAB kan 
bijgevolg met een sterkere staf, met een ruimer convenant en 
met een vast secretaris die zijn strepen verdiend heeft zich tijdens 
de volgende jaren verder ontplooien. Er zijn nog andere verkie-
zingen op komst, want de voorzitter en ondervoorzitter zijn 
telkens in functie voor een periode van twee jaar en die periode 
loopt op 31 december 2018 ten einde. De mandaten zijn niet 
hernieuwbaar. De raad van bestuur heeft een oproep gericht 
tot kandidaten en ze doet tevens een oproep aan de leden en 
ereleden om op 27 september om 12.15 uur naar het Acade-
miepaleis te komen voor de verkiezing van een nieuwe voorzit-
ter en ondervoorzitter voor de komende twee jaar.

KVAB draait op volle toeren
in de nieuwe

convenantsperiode
2018-2023

6

10
15 Samenwerking KVAB met de Royal Society
 of Edinburgh
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Een andere belangrijke activiteit is de viering van vijf 
jaar Jonge Academie op 6 februari in aanwezigheid 
van Zijne Majesteit de Koning en Robbert Dijkgraaf, 
directeur van het befaamde Institute of Advanced 
Studies in Princeton. Reeds vijf jaar lang is de Jonge 
Academie een interuniversitaire en interdisciplinaire 
ontmoetingsplaats voor beloftevolle wetenschappers 
en kunstenaars. Aangezien de leden voor vijf jaar 
aangesteld werden door een werkgroep van KVAB-
leden uit de vier klassen, zwaait de eerste lichting van 
leden in 2018 af. De eerste lichting kan terugblikken op 
een heel geslaagde startperiode, en het leidt geen 
twijfel dat deze ervaring en de netwerken die ze opge-
bouwd hebben, voor hun verdere loopbaan heel 
belangrijk zullen zijn. Ondertussen hebben ze zelf veel 
beloftevolle nieuwe jonge leden jaarlijks geselecteerd 
en zo is de continuïteit en de verjonging verzekerd. 
Meer info op de website van de Jonge Academie: 
http://jonge academie.be/5-jaar-jonge-academie/

De KVAB is geïntegreerd in de werking van diverse 
koepels van academiën in Europa (ALLEA, EASAC, 
Euro-CASE) en de wereld (ICSU, CAETS, IAP, 
H.R.Network, UAI). Daarenboven sluiten een aantal 
initiatieven van de KVAB aan bij Europese netwerken, 
zoals de Jonge Academie (nationale jonge acade-
miën in andere landen, Global Young Academy, 
Young Academy of Europe) of de Vlaamse Commissie 
voor Wetenschappelijke Integriteit (nationale organen 
wetenschappelijke integriteit in andere landen, ENRIO). 
Deze netwerken leveren voor de KVAB interessante 
opportuniteiten op om mee te werken aan de weten-
schappelijk onderbouwde advisering van de Europese 
besluitvorming, die nu vooral in het kader van het 
SAPEA-project Science Advice for Policy by European 
Academies loopt (zie https://www.sapea.info). Vele 
problematieken van onze samenleving, zoals klimaat-
verandering, voedsel- en energievoorziening, sociale 
media, artificiële intelligentie, en privacy overstijgen 
immers de grenzen van één enkel land of regio. Het 
prachtige Academiepaleis, en de rol die ‘Brussel’ 
speelt binnen de Europese besluitvorming, bieden 
eveneens kansen om activiteiten samen met de KVAB 
te organiseren. Om de internationale visibiliteit van 
KVAB nog te vergroten werd in maart een Engelse 
versie van de webpagina van KVAB gelanceerd. Je 
kan vanuit de gewone webpagina in het openings-
scherm met het vlaggetje voor de Engelse of de Neder-
landse versie kiezen.   

Hierna volgt een bondig overzicht van de voornaamste 
activiteiten van de voorbije vijf maanden.

Op 16-18 mei nam de erevoorzitter Hubert Bocken deel 
aan de General Assembly van ALLEA in Sofia, en daar 
werd hij herkozen tot lid van de Board van ALLEA voor 
twee jaar. We feliciteren hem hiervoor van harte. Mede 
dank zij zijn bijdrage speelt de KVAB een steeds actie-
vere rol binnen SAPEA. Hubert Bocken zal deze functie 
in de komende jaren verder vervullen. 

Op 25 januari verwelkomde Joos Vandewalle in het 
Academiepaleis de deelnemers aan een SAPEA 
experts workshop over ‘Carbon Capture and Utiliza-
tion’. Dertien vertegenwoordigers van de SAPEA 
Working Group, 24 externe experten en officiële 
vertegenwoordigers van 6 verschillende EC Directora-
ten Generaal en twee leden van de SAM High Level 
Group (HLG) namen deel aan de vergadering. De 
preliminaire observaties van de werkgroep vastgelegd 
in een Evidence Review Report (ERR) werden voorge-
steld aan de experten, die niet betrokken waren bij de 
productie van het rapport. Dit ERR en de commentaren 
van de experten zullen bijdragen tot de finale visie van 
de HLG die belast is met het leveren van een beleids-

advies aan de betrokken EU Directoraten Generaal. 

Het SAPEA rapport ‘Food from the Oceans’ werd op 23 
mei gepubliceerd met actieve inbreng van professor 
Patrick Sorgeloos van de Universiteit Gent. Hij was 
voorgedragen door de KVAB, en werd door de SAPEA 
Stuurgroep geselecteerd als lid van de SAPEA 
werkgroep.
Op 1 februari mocht de KVAB op het Academiepaleis 
de deelnemers van een international ALLEA workshop 
“Ethical aspect of open access, A Windy Road” verwel-
komen. Deze workshop werd georganiseerd door de 
ALLEA Permanent Working Group on Science & Ethics. 
De boeiende presentaties die de diverse invalshoeken 
belichten kunnen op de ALLEA website geraadpleegd 
worden: 
http://www.allea.org/open-access-workshop/. 
Op 1 februari werd ook de Nederlandse vertaling van 
de ALLEA Europese gedragscode voor wetenschappe-
lijke integriteit gepubliceerd, zoals reeds aangekon-
digd in de vorige Academieberichten. Zowel de 
originele Engelse versie van deze gedragscode als de 
vertaling naar het Nederlands kwamen in belangrijke 
mate tot stand dank zij de inbreng van consoror Els Van 
Damme, die lid is van deze permanente werkgroep.

Op 31 januari ging in Brussel een Euro-ICSU workshop 
door over ‘Open data in science’. Joos Vandewalle 
nam hieraan deel en deze workshop leverde veel 
nieuwe ideeën op over de diverse aspecten van dit 
belangrijk thema. Ook de bijdragen tot deze samen-
komst zijn voor de geïnteresseerden op de website van 
Euro-ICSU te vinden 
http://www.euro-icsu.org/thematic_work/opendata/

In het kader van de bilaterale samenwerkingsovereen-
komst die de KVAB vorig jaar met de Royal Society of 
Edinburgh afsloot, werd een druk bijgewoonde 
workshop georganiseerd in het Academiepaleis over 
het actuele thema van privacy en big data op 17 april 
(zie hierover verder meer in deze Academieberichten). 
De volgende activiteit zal in Edinburgh plaatshebben.

Joos Vandewalle

Minister Philippe Muyters geflankeerd door de voorzitter en de vast secretaris
van de KVAB, met op de achtergrond het portretschilderij van

keizerin Maria Theresia, die de academies in Brussel in 1772 heeft opgericht.

Via diverse kanalen is er opgeroepen om een Vraag 
voor de Wetenschap te stellen. Eind mei waren rond 
de 8000 vragen ingediend. In het kader van de 
voorbereiding van de toekomstige Vlaamse Weten-
schapsagenda, die in december zal gepubliceerd 
worden, deden de Vlaamse Overheid en het FWO een 
beroep op de KVAB en de KAGB. Door de stuurgroep, 
waaraan de vast secretaris deelneemt, werden vijf 
panels aangesteld met telkens twee voorzitters, één uit 
de KVAB of de KAGB en één uit de Jonge Academie. 
Deze panels zullen in de komende maanden heel 
actief zijn.

Andere belangrijke thema’s en activiteiten van de 
voorbije maanden zijn de succesvolle lentecyclus over 
de kunstmens, en een ruime waaier aan activiteiten 
rond ‘internationalisering’, die verder in dit nummer 
ruim aan bod komen. We wensen jullie veel leesgenot 
van onze Academieberichten, en staan ook open 
voor jouw commentaren.

Joos Vandewalle  
Voorzitter  

De internationalisering en de Europese impact 
van KVAB krijgt vleugels
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De volgende activiteit zal in Edinburgh plaatshebben.

Joos Vandewalle

Minister Philippe Muyters geflankeerd door de voorzitter en de vast secretaris
van de KVAB, met op de achtergrond het portretschilderij van

keizerin Maria Theresia, die de academies in Brussel in 1772 heeft opgericht.

Via diverse kanalen is er opgeroepen om een Vraag 
voor de Wetenschap te stellen. Eind mei waren rond 
de 8000 vragen ingediend. In het kader van de 
voorbereiding van de toekomstige Vlaamse Weten-
schapsagenda, die in december zal gepubliceerd 
worden, deden de Vlaamse Overheid en het FWO een 
beroep op de KVAB en de KAGB. Door de stuurgroep, 
waaraan de vast secretaris deelneemt, werden vijf 
panels aangesteld met telkens twee voorzitters, één uit 
de KVAB of de KAGB en één uit de Jonge Academie. 
Deze panels zullen in de komende maanden heel 
actief zijn.

Andere belangrijke thema’s en activiteiten van de 
voorbije maanden zijn de succesvolle lentecyclus over 
de kunstmens, en een ruime waaier aan activiteiten 
rond ‘internationalisering’, die verder in dit nummer 
ruim aan bod komen. We wensen jullie veel leesgenot 
van onze Academieberichten, en staan ook open 
voor jouw commentaren.

Joos Vandewalle  
Voorzitter  

De internationalisering en de Europese impact 
van KVAB krijgt vleugels
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Future of Food in Flanders
Interview with the Thinkers-in-Residence

De Denkerscyclus rond Voedsel en Voeding is een 
initiatief van de Klasse van de Technische Wetenschap-
pen onder leiding van Jan Delcour en Paula Molde-
naers. Twee internationale Denkers, Margaret Bath (EIT 
Food) en Tiny van Boekel (Wageningen University & 
Research), hebben gedurende de afgelopen zes 
maanden getracht om de grootste uitdagingen, trends 
en opportuniteiten voor de Vlaamse voedingsmidde-
lensector in kaart te brengen. Tal van Vlaamse 
voedingsmiddelenbedrijven werden betrokken in het 
programma en de Denkers gingen in dialoog met 
verschillende bedrijfsleiders. Daarnaast werden ronde-
tafels georganiseerd met vertegenwoordigers van de 
Vlaamse universiteiten en onderzoekscentra en 
werden contacten gelegd met NGO’s en Vlaamse 
overheidsinstellingen. Tijdens deze contacten confron-
teerden zij hun bevindingen met globale trends in de 
voedingssector. In dit gesprek blikken zij terug op de 
denkoefening en lichten ze een tipje van de sluier op 
over hun inzichten voor Vlaanderen. Hun resultaten 
worden voorgesteld tijdens het symposium ‘Future of 
Food in Flanders’ op dinsdag 26 juni 2018 vanaf 10:00 
uur in het Paleis der Academiën. Het interview vond 
plaats in het Engels en zal ook in deze taal worden 
weergegeven. 

Both of the Thinkers have a very different background. 
Coming from industry on the one hand and academia 
on the other, their expertise makes a good match in 
tackling this subject.
 
Margaret Bath spent over 30 years as a senior R&D 
executive in the Food Industry with strong record of 
new product launches, productivity, and acquisition 
integration at two Fortune 500 companies in Product 
and Packaging innovation, Process Development, 
Consumer Research, and R&D Strategy in multiple food 
and beverage product categories. Margaret holds a 
degree in Food Science from the University of Maryland 
and an Honorary Doctorate conferred by KU Leuven's 
Faculty of Bioscience Engineering. She is currently the 
CEO of EIT Food, Belgium.

“
”

The trend for big cities makes 
that people are becoming even more 

dependent than they already are 
on food chains.

Tiny van Boekel is emeritus professor Food Science & 
Technology at Wageningen University and was also 
Dean of Education the past 5 years at the same univer-
sity. From September 2017 onwards, he holds there the 
special chair Dairy Science & Technology until his 
retirement in September 2018. He has been involved in 
the area of Food Science & Technology for over 40 
years now. He is actively participating in societal deba-
tes around modern food production.

How did you become involved with the Thinkers’ 
Programme? What were the main reasons for you to 
step into this project?    
 
M: When I received an honorary doctorate from KU 
Leuven in 2013 the title of my talk was “Complex 
problems facing society today in relation to food and 
health”. I talked about the triple helix model of industry, 
academia and government, and why all three need to 
converge and come together to solve these complex 
problems. This is very in keeping with the mission of the 
academy. Jan Delcour remembered my talk and when 
he became the lead of this program he asked me if I 
would consider getting involved. Of course,  I was very 
interested. This is a very unique approach and our 
experience so far has been highly favorable. We had 
very interesting dialogues and it’s been stimulating 
thinking for the Thinkers. 

T: I’ve known Jan for quite some time, from literature 
and from meetings at universities in the Netherlands 
and Belgium. For me, the reasons for getting involved 
were that I already have a long working tradition in 
food science and technology in the Netherlands and I 
am also often involved in societal discussions about the 
role of food in the food industry. I was quite honored to 
be asked by the Royal Flemish Academy. But the topic 
was even more persuading because it is my “life-time 
job” and there are many problems for which I hope to 
be at least part of the solution. If I can contribute in any 
possible way, I want to do so. 

How did you experience the specific Flemish context?

T: The situation in the Netherlands is not so different from 
Belgium. But still we can learn a lot from the situation 
here. The biggest difference may be the fact that 
Wallonia and Flanders have so many duplicate organi-
zations and cooperations, which makes it a very 
complex situation. It can be our task, as outsiders, to 
hold up a mirror. We only observe and do not want to 
judge. In doing so we will try to amplify the message we 
get based on the interviews with stakeholders. 

M: There is a governmental role to help nurture and 
facilitate the debate. Creating shared accountabilities 
that go across the different ministries is a challenge but 
we need to row in the same direction or we will never 
get to shore. As outsiders it’s very interesting to notice 
that, however Belgium is relatively small, the regions 
often appear to be divided. This could be a barrier to 
progress and effectiveness. The futuristic view on smart 
cities (macrotrend), however, can be good for the 
unification of the regions. To be innovative the environ-
ment has to be nurtured just right. You have to create a 
very collaborative environment and as we move 
forward to artificial intelligence - robotics taking on jobs 
- it is the emotional quotient that is going to set us apart 
from machines. We might start working on this in every 
single discipline. We need to teach people how to work 
together. If you want to go fast go alone, if you want to 
go far go together. We need to reinforce this.

T: In my opinion this trend of focus on the region comes 
forth out of the need of people to create an identity. So 
I think we should not fight against that but we should 
make it clear that once they have that identity it 
doesn’t exclude other identities.

What is your general impression of the food sector in 
Flanders after meeting with all these CEO’s of big 
Flemish food companies? 

M: Flanders has very innovative companies and I was 
quite impressed with the leadership of some of the 
CEO’s and their knowledge of the business. You see 
that consumer engagement becomes a top priority, 
realizing the huge benefit to their business. I do think 
consumer trust is an evergreen focus area, because 
trust is earned over time through consistency. Trust can 
be lost in an instant and you don’t get it back. 
T: I’m really touched by the passion of all the people we 
met, they really want to excel at what they do. Looking 
at the situation in Flanders, it is the same in Holland: I see 
a rather strong food industry but struggling with all the 
problems that surround them. They have solutions but 
they don’t know really how to connect with the consu-
mers.

V.l.n.r. Inez Dua, Tiny van Boekel, Jan Delcour, 
Margaret Bath en Michel Soubry (CEO Soubry).

Inez Dua
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V.l.n.r. Inez Dua, Tiny van Boekel, Jan Delcour, 
Margaret Bath en Michel Soubry (CEO Soubry).
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“
”

We have to get rid of the idea 
that agriculture is no longer efficient

in countries like 
the Netherlands and Belgium.”

It’s clear that the consumer holds a central position in 
the food story. But do they still value and appreciate the 
origin of food?

T: I grew up in different times. In terms of food supply 
you had to have your own garden to grow vegetables 
to feed your family. We did not eat meat every day 
because it was too expensive. When things changed in 
the sixties and seventies, I remember my mother was 
quite happy with all the new technological inventions 
in the food industry. It made things much easier and 
convenient. If you now ask an average consumer 
about their perception, first thing you hear is distrust. 
Food has to be more natural. I think this is one of the 
cynical things about the success of the food industry. It 
has become so successful that people no longer see 
the reasons for its success. 

M: I remember doing a session for first and second 
graders and I asked them ‘do you know where this 
apple comes from?’. They had no concept about the 
raw materials growing because they are not necessa-
rily exposed to agricultural products and where they 
come from. This line of questioning this moves on to 
where cornflakes come from – there is no comprehen-
sion corn flakes are made from corn. They are growing 
up in such a way they make very little linkage across 
the entire supply chain. They think the box just appears 
in the groceries store.

T: Young people hardly have a good notice of the 
supply chain. You cannot blame them, it just 
happened over time. We now have to correct this. 
Building trust is essential. 

What would be, in your opinion, the biggest challenge 
for the food sector in Belgium?
   
M: The biggest challenge will be staying competitive 
and financially viable, in this global world in which 
transformational shifts are happening. It will be difficult 
for these businesses to continue to compete. They 
obviously have to understand these major transforma-
tional shifts in order to evolve their own business and 
create a competitive niche for themselves. 

T: One of the big elements in this transformation is 
consumer trust. If they cannot be competitive anymore 
it has to do with consumer trust. 

M: Nutrition starts only after the consumer consumes the 
food. If they don’t trust it, they will not consume it. I do 
think the known iconic Belgian companies risk getting 
swallowed up in this huge sea of change. And that 
could impact the way of life in Belgium, we should not 
allow that to happen. 

T: Family businesses are very common in the food sector 
in Belgium. I believe this is a positive thing: companies 
want to be close to the consumers because of the 
freshness of their products. It’s what makes them very 
attractive to other businesses. 

The future is hard to predict. There will be an ongoing 
urbanization, consequently, there will also be an aliena-
tion of consumers from their food. We need to fight 
against the latter. The trend for big cities makes that 
people are becoming even more dependent than 
they already are on food chains. These chains need to 
be well organized, logistics must be good and above 
all, we still have to find that trust. So it’s a very complica-
ted task.

Do you see a trend in shortening the supply chain? 

T: I don’t think that is possible. It’s more of an idealistic 
way of thinking. It might be possible if you lived close to 
a farm and you are able to go there every day for milk 
and butter. But you won’t find pasta etc.
 
M: We heard different perspectives from businesses – 
some are driven by the shelf life of their products. Bread 
and pastry companies, for instance, deal with very 
short shelf lives: they have to be able to reach their 
consumers directly. Other products have a yearlong 
shelf lives – this creates a very different dynamic. Some 
companies are already finding synergistic channels in 
getting their products to the consumer and keeping it 
very fresh, for example La Lorraine. This gives them a 
competitive advantage. La Lorraine is partnering with 
retail through in-store bakeries. This is received with 
enthusiasm from the retail industry because it does 
generate a lot of traffic. I think they have been very 
proactive. 

Besides challenges, do you see any threats we have to 
face?

T: People often say agriculture is no longer efficient in 
countries like the Netherlands and Belgium. Let’s get rid 
of that idea, which is globalization in its optima forma. 
You can think that in Europe, it may be wiser to grow 

tomatoes in Spain rather than in the Netherlands 
because of the better climate. But that is only one 
argument against dividing the production all over 
Europe. What about transport? Even if transport is well 
arranged, my fear is what would happen as soon as 
something interrupts transportation. When you are 
completely dependent on chains coming from all over 
the world, you are at risk because it is very easy to block 
the food chain. So you need your differentiation as a 
country, at least in Western Europe. It personally bothers 
me that I hardly ever hear that argument. 

M: The risk of blocking the supply chains is an important 
point. Another threat in relation to that is cyber threat – 
in relation to the electrical grid and the water system. 
There are no discussions yet on how either the govern-
ment or the industry is minimizing that threat. They don’t 
seem to realize the vulnerability of our food supply 
system, this is really underestimated.

 

The two experts will present their findings on June 26, 
2018 at the symposium ‘FUTURE OF FOOD IN FLANDERS’, 
together with key players from the Flemish food chain, 
after which the participants are asked to take part in 
the discussion. More information and registration at: 
www.kvab.be/food .

Future of Food in Flanders
Interview with the Thinkers-in-Residence

V.l.n.r. Paula Moldenaers, Margaret Bath, Thomas Hubbuch (CEO Tiense Suikerrafinaderij),
Joos Vandewalle, Inez Dua en Tiny van Boekel.
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Lentecyclus 2018

TRANSHUMANISME: 
DE KOMST VAN DE KUNSTMENS 
Hans Rombaut

Tijdens de namiddagen van 25 april, en 2 en 16 mei 
2018 organiseerde het Academisch Cultureel Forum 
van de KVAB de 20ste Lentecyclus over transhuma-
nisme, met als bezielers Luc Steels (Klasse Natuurweten-
schappen), Herman De Dijn (Klasse Menswetenschap-
pen) en Anne-Mie Van Kerckhoven (Klasse Kunsten).

Met de Lentecyclus 2018 bracht de KVAB breaking 
news: een nieuwe mens is in aantocht, door de mens 
zelf in elkaar geknutseld. Noem hem de kunstmens. De 
wervelwind van wetenschappelijke ontdekkingen en 
technologische innovaties boetseert een nieuw mens-
type waarbij hijzelf meester kan worden van zijn 
fysische en geestelijke evolutie. Artificiële intelligentie, 
biogenetische herschikking, spectaculaire verlenging 
van de levensduur, robots als dienaars en partners van 
de homo sapiens plus, het ontstaan van de robo 
sapiens… zijn slechts enkele aspecten van het transhu-
manisme. Zal deze ontwikkeling leiden tot posthuma-
nisme? Tot een andere mens, die ook een betere mens 
zal zijn? Blijft de mens meester van deze ingezette 
mutatie van zijn mens-zijn? En wat gebeurt er met de 
wenselijkheid van meer menselijkheid? Deze en andere 
duizelingwekkende vragen werden gesteld tijdens 
deze lentecyclus. Of er vandaag antwoorden mogelijk 
zijn, is de eerste vraag.

De Lentecyclus werd geopend met een algemene 
inleiding door technologiefilosoof Peter Paul Verbeek, 
hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de 
Universiteit van Twente, met als titel “Homo technologi-
cus”. Hij stelde dat de technologische ontwikkelingen 
zich steeds vaker aan de grens van de mens bevinden. 
Implantaten in het brein verschuiven onze cognitieve 
grenzen, protheses en exoskeletten herdefiniëren de 
zintuiglijke grens tussen mens en wereld, en CRISPR-CAS 
doorbreekt de grenzen van de maakbaarheid van de 
mens. De ethische discussie over de wenselijkheid en 
aanvaardbaarheid van deze ingrepen in de mens is al 
jaren gepolariseerd tussen een bioconservatief streven 
naar bescherming van de mens tegen de techniek 
versus de transhumanistische ambitie om een verbe-
terde opvolger van de mens te realiseren. Voor 
Verbeek is er een derde weg nodig in de ethische 
discussie, die niet uitgaat van een oppositie tussen 
mens en technologie, maar juist van het fundamenteel 
technologisch bemiddelende karakter van het mense-
lijk bestaan. Technologie is een onderdeel van de 
menselijke conditie, en dat vergt een ethiek die de 
techniek niet van buitenaf wil begrenzen maar van 
binnenuit kritisch wil begeleiden. 

Vervolgens opende Jean-Jacques Cassiman, emeritus 
hoogleraar Erfelijkheidsleer en Embryologie aan de KU 
Leuven, het thema van de eerste sessie over de biologi-
sche maakbaarheid van de mens met de toespraak 
“De genetisch gewijzigde Sapiens, realiteit of fictie?” Hij 
sprak over het menselijk genoom project (1992-2003), 
dat 15 jaar geleden wereldnieuws was en een revolutie 
veroorzaakte in kennis en technologie, die het 
vandaag mogelijk maakt om vlot het DNA van een 
persoon te kunnen lezen en progressief te begrijpen 
wat de betekenis/functie is van al dat DNA. Het identifi-
ceren van defecten en het aanbod om de bevolking 
te screenen op ziekteverwekkende wijzigingen van het 
DNA neemt toe. Het is echter ook duidelijk geworden 
dat er een complex geheel van controles bestaat op 
de manier waarop de informatie van het DNA wordt 
vertaald in de cellen en dat het DNA chemisch kan 
gemerkt worden door omgevingsfactoren 
(epigenetica). Methoden werden op punt gesteld om 
specifieke wijzigingen in het DNA aan te brengen 
(CRISPR-Cas); stamcellen kunnen uit lichaamscellen 
worden bekomen; kernen van eicellen kunnen worden 
vervangen door andere kernen; niet in de natuur 
voorkomende bouwstenen kunnen worden 
ingebouwd in het DNA en vertaald tot nieuwe eiwitten 
(synthetische biologie). Hij sloot af met de opmerking 
dat al deze spectaculaire realisaties ook hebben 
aangetoond hoe complex het functioneren van onze 
cellen en weefsels is. Dat heeft het enthousiasme over 
de al te optimistische overtuiging dat ons genoom 
binnenkort fundamenteel kan gewijzigd worden wat 
getemperd.

Nog binnen het kader van de biologische maakbaar-
heid van de mens sprak Sebastian Haesler, assistent 
professor in de Neurowetenschappen aan de KU 
Leuven en directeur van Neuro-Electronics Research 
Flanders, over “Super(hu)man dankzij geïntegreerde 
technologieën in het menselijk lichaam?” Omdat in 
de voorbije jaren zoveel wetenschappelijke vooruit-
gang werd geboekt in de biologie, computerweten-
schappen, en micro- en nanotechnologie, is het 
mogelijk geworden het zenuwstelsel met hoge tijdsge-
bonden en ruimtelijke precisie te beïnvloeden. Ook 
ontwikkelingen in de genetica, die ons in staat stellen 
het DNA aan te passen, zijn veel preciezer geworden. 
Zelflerende systemen en artificiële intelligentie laten 
toe data te verwerken op steeds slimmere en snellere 
manieren, en steeds kleinere fysieke overgangen 
tussen technologie en menselijk lichaam worden 
ontwikkeld en met succes geïmplanteerd. Gecombi-
neerd vertegenwoordigen deze technologische 
ontwikkelingen een enorm potentieel voor het behan-
delen en genezen van kwetsuren en ziekten, maar zij 
kunnen ook ingezet worden om het menselijk kunnen 
te verbeteren tot ver voorbij de biologische mogelijk-
heden van vandaag. Hij gaf een technologisch 
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naar bescherming van de mens tegen de techniek 
versus de transhumanistische ambitie om een verbe-
terde opvolger van de mens te realiseren. Voor 
Verbeek is er een derde weg nodig in de ethische 
discussie, die niet uitgaat van een oppositie tussen 
mens en technologie, maar juist van het fundamenteel 
technologisch bemiddelende karakter van het mense-
lijk bestaan. Technologie is een onderdeel van de 
menselijke conditie, en dat vergt een ethiek die de 
techniek niet van buitenaf wil begrenzen maar van 
binnenuit kritisch wil begeleiden. 

Vervolgens opende Jean-Jacques Cassiman, emeritus 
hoogleraar Erfelijkheidsleer en Embryologie aan de KU 
Leuven, het thema van de eerste sessie over de biologi-
sche maakbaarheid van de mens met de toespraak 
“De genetisch gewijzigde Sapiens, realiteit of fictie?” Hij 
sprak over het menselijk genoom project (1992-2003), 
dat 15 jaar geleden wereldnieuws was en een revolutie 
veroorzaakte in kennis en technologie, die het 
vandaag mogelijk maakt om vlot het DNA van een 
persoon te kunnen lezen en progressief te begrijpen 
wat de betekenis/functie is van al dat DNA. Het identifi-
ceren van defecten en het aanbod om de bevolking 
te screenen op ziekteverwekkende wijzigingen van het 
DNA neemt toe. Het is echter ook duidelijk geworden 
dat er een complex geheel van controles bestaat op 
de manier waarop de informatie van het DNA wordt 
vertaald in de cellen en dat het DNA chemisch kan 
gemerkt worden door omgevingsfactoren 
(epigenetica). Methoden werden op punt gesteld om 
specifieke wijzigingen in het DNA aan te brengen 
(CRISPR-Cas); stamcellen kunnen uit lichaamscellen 
worden bekomen; kernen van eicellen kunnen worden 
vervangen door andere kernen; niet in de natuur 
voorkomende bouwstenen kunnen worden 
ingebouwd in het DNA en vertaald tot nieuwe eiwitten 
(synthetische biologie). Hij sloot af met de opmerking 
dat al deze spectaculaire realisaties ook hebben 
aangetoond hoe complex het functioneren van onze 
cellen en weefsels is. Dat heeft het enthousiasme over 
de al te optimistische overtuiging dat ons genoom 
binnenkort fundamenteel kan gewijzigd worden wat 
getemperd.

Nog binnen het kader van de biologische maakbaar-
heid van de mens sprak Sebastian Haesler, assistent 
professor in de Neurowetenschappen aan de KU 
Leuven en directeur van Neuro-Electronics Research 
Flanders, over “Super(hu)man dankzij geïntegreerde 
technologieën in het menselijk lichaam?” Omdat in 
de voorbije jaren zoveel wetenschappelijke vooruit-
gang werd geboekt in de biologie, computerweten-
schappen, en micro- en nanotechnologie, is het 
mogelijk geworden het zenuwstelsel met hoge tijdsge-
bonden en ruimtelijke precisie te beïnvloeden. Ook 
ontwikkelingen in de genetica, die ons in staat stellen 
het DNA aan te passen, zijn veel preciezer geworden. 
Zelflerende systemen en artificiële intelligentie laten 
toe data te verwerken op steeds slimmere en snellere 
manieren, en steeds kleinere fysieke overgangen 
tussen technologie en menselijk lichaam worden 
ontwikkeld en met succes geïmplanteerd. Gecombi-
neerd vertegenwoordigen deze technologische 
ontwikkelingen een enorm potentieel voor het behan-
delen en genezen van kwetsuren en ziekten, maar zij 
kunnen ook ingezet worden om het menselijk kunnen 
te verbeteren tot ver voorbij de biologische mogelijk-
heden van vandaag. Hij gaf een technologisch 
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TRANSHUMANISME: 
DE KOMST VAN DE KUNSTMENS 
Hans Rombaut
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schappen), Herman De Dijn (Klasse Menswetenschap-
pen) en Anne-Mie Van Kerckhoven (Klasse Kunsten).

Met de Lentecyclus 2018 bracht de KVAB breaking 
news: een nieuwe mens is in aantocht, door de mens 
zelf in elkaar geknutseld. Noem hem de kunstmens. De 
wervelwind van wetenschappelijke ontdekkingen en 
technologische innovaties boetseert een nieuw mens-
type waarbij hijzelf meester kan worden van zijn 
fysische en geestelijke evolutie. Artificiële intelligentie, 
biogenetische herschikking, spectaculaire verlenging 
van de levensduur, robots als dienaars en partners van 
de homo sapiens plus, het ontstaan van de robo 
sapiens… zijn slechts enkele aspecten van het transhu-
manisme. Zal deze ontwikkeling leiden tot posthuma-
nisme? Tot een andere mens, die ook een betere mens 
zal zijn? Blijft de mens meester van deze ingezette 
mutatie van zijn mens-zijn? En wat gebeurt er met de 
wenselijkheid van meer menselijkheid? Deze en andere 
duizelingwekkende vragen werden gesteld tijdens 
deze lentecyclus. Of er vandaag antwoorden mogelijk 
zijn, is de eerste vraag.

De Lentecyclus werd geopend met een algemene 
inleiding door technologiefilosoof Peter Paul Verbeek, 
hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de 
Universiteit van Twente, met als titel “Homo technologi-
cus”. Hij stelde dat de technologische ontwikkelingen 
zich steeds vaker aan de grens van de mens bevinden. 
Implantaten in het brein verschuiven onze cognitieve 
grenzen, protheses en exoskeletten herdefiniëren de 
zintuiglijke grens tussen mens en wereld, en CRISPR-CAS 
doorbreekt de grenzen van de maakbaarheid van de 
mens. De ethische discussie over de wenselijkheid en 
aanvaardbaarheid van deze ingrepen in de mens is al 
jaren gepolariseerd tussen een bioconservatief streven 
naar bescherming van de mens tegen de techniek 
versus de transhumanistische ambitie om een verbe-
terde opvolger van de mens te realiseren. Voor 
Verbeek is er een derde weg nodig in de ethische 
discussie, die niet uitgaat van een oppositie tussen 
mens en technologie, maar juist van het fundamenteel 
technologisch bemiddelende karakter van het mense-
lijk bestaan. Technologie is een onderdeel van de 
menselijke conditie, en dat vergt een ethiek die de 
techniek niet van buitenaf wil begrenzen maar van 
binnenuit kritisch wil begeleiden. 

Vervolgens opende Jean-Jacques Cassiman, emeritus 
hoogleraar Erfelijkheidsleer en Embryologie aan de KU 
Leuven, het thema van de eerste sessie over de biologi-
sche maakbaarheid van de mens met de toespraak 
“De genetisch gewijzigde Sapiens, realiteit of fictie?” Hij 
sprak over het menselijk genoom project (1992-2003), 
dat 15 jaar geleden wereldnieuws was en een revolutie 
veroorzaakte in kennis en technologie, die het 
vandaag mogelijk maakt om vlot het DNA van een 
persoon te kunnen lezen en progressief te begrijpen 
wat de betekenis/functie is van al dat DNA. Het identifi-
ceren van defecten en het aanbod om de bevolking 
te screenen op ziekteverwekkende wijzigingen van het 
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perspectief op implantatie-technologieën precies om 
de discussie over de fundamentele ethische, legale en 
sociale implicaties voor te bereiden.

Daarna volgde een debat tussen de drie sprekers die 
samen met Hugo De Man, emeritus hoogleraar KU 
Leuven, lid van de KTW en medeoprichter van imec, en 
Herman De Dijn, filosoof aan de KU Leuven, lid van de 
KMW, een vijfkoppig panel vormden. Het moet gezegd 
worden dat geen van de sprekers het enthousiasme 
van de utopische transhumanisten deelden, maar 
vooral de mogelijkheden en de enorme evolutie 
aangaven. De twee toegetreden eminente panelle-
den noopten toch vooral tot meer realiteitszin. Volgens 
De Man moet men vermijden dat de technologische 
revolutie zou leiden tot een dominante transhumanisti-
sche elite, die via algoritmen zou heersen over een 
orwelliaanse wereld: “als technologen moeten we 
veeleer streven naar een techno-humanisme, dat 
gedreven wordt door de echte grote uitdagingen van 
de mensheid zoals energie, voedsel, water, betaalbare 
zorg en duurzame mobiliteit voor 10 miljard mensen. 
Daartoe hebben we dringend nood aan een grondige 
maatschappelijke en economische revolutie, die het 
gemeenschappelijk belang over lange termijn voorop 
moet stellen en aanleiding geeft tot een waardege-
dreven economie. Meer dan ooit vraagt dat veel meer 
samenwerking tussen technologen en mensweten-
schappers, en moeten we verlost geraken van het 
volgende kwartaal syndroom in de industrie en het 
volgende verkiezing syndroom in de democratie”. Ook 
De Dijn noopte tot voorzichtigheid. Volgens hem zal de 
relatie tussen technologie en ethiek altijd op gespan-
nen voet blijven staan, aangezien de aard van de 
ethiek niet vraagt naar het nuttige, maar naar het 
goede. De idee van wat goed is, kan niet afgeleid 
worden uit wetenschappelijk inzicht of uit inzicht in wat 
technologisch allemaal kan (Einstein). Peter-Paul 
Verbeeks opvatting van een ethische begeleiding van 
technologische ontwikkelingen brengt geen aarde 
aan de dijk zolang niet duidelijk is wat hij precies met 
ethiek bedoelt. Discussies over transhumanisme lijden 
niet alleen onder onduidelijkheid betreffende wat 
bedoeld wordt met het ethisch goede, maar evenzeer 
onder onduidelijkheid en verwarring betreffende 
fundamentele noties als intelligentie, emotie, leren, 
zelfsturing, etcetera. Zoals ongefundeerd antropomor-
fisme tegenover dieren courant is, zo dreigt dat ook ten 
aanzien van machines (met alle gevolgen van dien 
wat betreft vrees en hoop).

De tweede sessie stond in het teken van de technische 
maakbaarheid van de mens, met als titel “De robo 
sapiens”. Mark Coeckelbergh, hoogleraar Filosofie van 
de Media en Technologie van de Universiteit van 
Wenen, nam de inleiding voor zijn rekening onder de 
titel “Robotica en kunstmatige intelligentie: Filosofische 
spiegels en ethische uitdagingen”. Volgens hem zijn de 
hedendaagse ontwikkelingen in de robotica en de 
kunstmatige intelligentie interessant voer voor filosofen. 
Ze doen ons nadenken over wat de mens is en wil zijn, 
en houden ons dus een soort spiegel voor. Maar 
nadenken over machines is niet alleen maar van 
academisch belang. De toenemende inzet van 
intelligente machines in de industrie en in het dagelijkse 
leven roept ook veel concrete ethische en maatschap-
pelijke vragen en zorgen op. Zit ons huis straks vol 
pratende maar ook spionerende apparaten? Staat op 
het eind van ons leven alleen nog maar een machine 
aan ons bed om voor ons te zorgen? En gaan robots 
onze jobs stelen? Technologiefilosoof Mark Coeckel-
bergh etaleerde vervolgens een aantal belangrijke 
filosofische en ethisch-maatschappelijke vraagstukken 
rond robotica en kunstmatige intelligentie, en deed 
een oproep tot meer reflectie en beleid op dit gebied.

 

Bram Vanderborght, hoogleraar robotica aan de VUB, 
sprak vervolgens over “Wat leren we van het menselijk 
lichaam om betere robots te bouwen?” Door miljoenen 
jaren evolutie is ons lichaam geëvolueerd tot een 
indrukwekkende machine, met mogelijkheden 
waarvan robotici enkel maar kunnen dromen, maar ze 
kunnen ook veel inspiratie opdoen om nog betere 
robots te bouwen. Het multidisciplinaire VUB onder-
zoeksconsortium Brubotics heeft als visie dat de 
complementaire sterktes van mens (flexibel, creatief en 
handig) en machine (die nooit moe wordt en geen 
problemen heeft met heel repetitief werk) best gecom-
bineerd worden en met elkaar moeten samenwerken. 
Daarbij gaat het o.m. om sociale uitdagingen aan te 
kunnen als de verouderende bevolking en de nood-
zaak voor gezonder werk. Denk aan zorgrobots, cobots 
of collaboratieve robots en exoskeletons (draagbare 
robotpakken), die arbeiders in fabrieken gaan assiste-
ren: “er zit heel wat intelligentie in het lichaam van de 
mens dat kan vertaald worden naar nieuwe mechanis-

men om robots veiliger, sterker en meer energie-
efficiënt te maken. Bovendien ontwikkelen we ook 
zelfherstellende robots.”

Daarna sprak Luc Steels, hoogleraar informatica VUB 
en lid KNW, over “Artificiële Intelligentie en Digitale 
Onsterfelijkheid”: De droom van een verlenging van 
het aardse leven of zelfs onsterfelijkheid is al terug te 
vinden in de vroegste geschriften en rituelen. Maar het 
lijkt erop dat deze droom een nieuwe interpretatie krijgt 
door de snelle opkomst van een aantal nieuwe 
technologieën waaronder AI, maar ook cloud compu-
ting, robotica, virtuele realiteit, en brein-computer 
interfaces. Er is luidop sprake van mind uploading en 
downloading, toegang tot absolute kennis, en digitale 
onsterfelijkheid, allemaal concepten die onder de 
noemer van transhumanisme vallen. Hij gaf een 
overzicht van deze gedachtestroom die heel wat 
technologen en start-up entrepreneurs lijkt te inspire-
ren, en hij bekijkt als AI vakmens in hoever deze 
gedachten zich verhouden tot werkelijke technologi-
sche realisaties. Hij introduceert ook kort een artistieke 
exploratie van deze ontwikkelingen in de vorm van een 
opera Fausto die hij samen met neurowetenschapper 
Oscar Vilarroya hierover heeft gemaakt en die op 3 mei 
2018 in Leuven werd opgevoerd (zie: 
https://ai.vub.ac.be/fausto).

Het debat werd gevoerd door de drie sprekers aange-
vuld met Katleen Gabriëls, die techniekethiek en 
techniekfilosofie doceert aan de Technische Universi-
teit van Eindhoven. 

De laatste dag van de Lentecyclus zoomt in op 
transhumanisme in relatie tot de menswetenschappen 
en de kunsten onder de titel “Ooit was ik een mens”. 
Danny Praet, hoogleraar UGent en lid KMW, plaatste 
het transhumanisme in een historisch perspectief. 

Vervolgens spraken vier kunstenaars over de transhu-
manistische aspecten uit hun oeuvre: AMVK (Anne-Mie 
Van Kerckhoven), lid Klasse Kunsten, Kris Verdonck, 
Kristof van Baarle en Alex Verhaest.

De lezing van Danny Praet droeg de titel: “Antiek 
transhumanisme / modern Gnosticisme?” In de antieke 
wijsbegeerte en in de antieke religieuze systemen is het 
verbeteren en overstijgen van de menselijke natuur 
aanwezig van in de oudste bronnen: reeds bij Homeros 
treft men dromen aan van technologische uitvindin-
gen die het leven van de mens of eigenlijk van de 
goden tot een utopie moeten maken, en in de 
Pythagoreïsche-Platonische traditie kan men lezen dat 
de mens in wezen goddelijk is, en via een bepaalde 
levenstechniek zichzelf tot een godheid kan maken, "in 
de mate van het mogelijke". Hij legde de focus op de 
filosofische uitwerking van deze gedachten in de plato-
nische tradities, maar ook in de religieuze bewegingen 
die ontstaan zijn door de wisselwerking tussen Griekse 
en Oosterse (Egyptische, Perzische...) tradities, zoals het 
Hermetisme en het Gnosticisme. Hij besprak ook de 
manier waarop vooral Arabische filosofen de ideeën 
van Aristoteles hebben uitgewerkt tot het 
zogenaamde actieve intellect, een concept dat te 
vergelijken valt met het uploaden van een collectief 
bewustzijn.

Anne-Mie Van Kerckhoven (AMVK) maakt sinds 
midden jaren zeventig tekeningen, teksten en schilde-
rijen op papier zowel als op synthetisch materiaal. Ze 
toont die in installaties en maakt korte films, video’s en 
digitale animaties. Haar werk, waarin het erotische en 
het machinefetisjisme op een bijna wetenschappelijke 
manier samengaan, is doordrongen van een onver-
bloemde feministische toon. Interieurs, vaak huiselijke 
ruimten, dienen als decor voor haar tekeningen en 
collages, waarin zich droomachtige futuristische 
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waarvan robotici enkel maar kunnen dromen, maar ze 
kunnen ook veel inspiratie opdoen om nog betere 
robots te bouwen. Het multidisciplinaire VUB onder-
zoeksconsortium Brubotics heeft als visie dat de 
complementaire sterktes van mens (flexibel, creatief en 
handig) en machine (die nooit moe wordt en geen 
problemen heeft met heel repetitief werk) best gecom-
bineerd worden en met elkaar moeten samenwerken. 
Daarbij gaat het o.m. om sociale uitdagingen aan te 
kunnen als de verouderende bevolking en de nood-
zaak voor gezonder werk. Denk aan zorgrobots, cobots 
of collaboratieve robots en exoskeletons (draagbare 
robotpakken), die arbeiders in fabrieken gaan assiste-
ren: “er zit heel wat intelligentie in het lichaam van de 
mens dat kan vertaald worden naar nieuwe mechanis-

men om robots veiliger, sterker en meer energie-
efficiënt te maken. Bovendien ontwikkelen we ook 
zelfherstellende robots.”

Daarna sprak Luc Steels, hoogleraar informatica VUB 
en lid KNW, over “Artificiële Intelligentie en Digitale 
Onsterfelijkheid”: De droom van een verlenging van 
het aardse leven of zelfs onsterfelijkheid is al terug te 
vinden in de vroegste geschriften en rituelen. Maar het 
lijkt erop dat deze droom een nieuwe interpretatie krijgt 
door de snelle opkomst van een aantal nieuwe 
technologieën waaronder AI, maar ook cloud compu-
ting, robotica, virtuele realiteit, en brein-computer 
interfaces. Er is luidop sprake van mind uploading en 
downloading, toegang tot absolute kennis, en digitale 
onsterfelijkheid, allemaal concepten die onder de 
noemer van transhumanisme vallen. Hij gaf een 
overzicht van deze gedachtestroom die heel wat 
technologen en start-up entrepreneurs lijkt te inspire-
ren, en hij bekijkt als AI vakmens in hoever deze 
gedachten zich verhouden tot werkelijke technologi-
sche realisaties. Hij introduceert ook kort een artistieke 
exploratie van deze ontwikkelingen in de vorm van een 
opera Fausto die hij samen met neurowetenschapper 
Oscar Vilarroya hierover heeft gemaakt en die op 3 mei 
2018 in Leuven werd opgevoerd (zie: 
https://ai.vub.ac.be/fausto).

Het debat werd gevoerd door de drie sprekers aange-
vuld met Katleen Gabriëls, die techniekethiek en 
techniekfilosofie doceert aan de Technische Universi-
teit van Eindhoven. 

De laatste dag van de Lentecyclus zoomt in op 
transhumanisme in relatie tot de menswetenschappen 
en de kunsten onder de titel “Ooit was ik een mens”. 
Danny Praet, hoogleraar UGent en lid KMW, plaatste 
het transhumanisme in een historisch perspectief. 

Vervolgens spraken vier kunstenaars over de transhu-
manistische aspecten uit hun oeuvre: AMVK (Anne-Mie 
Van Kerckhoven), lid Klasse Kunsten, Kris Verdonck, 
Kristof van Baarle en Alex Verhaest.

De lezing van Danny Praet droeg de titel: “Antiek 
transhumanisme / modern Gnosticisme?” In de antieke 
wijsbegeerte en in de antieke religieuze systemen is het 
verbeteren en overstijgen van de menselijke natuur 
aanwezig van in de oudste bronnen: reeds bij Homeros 
treft men dromen aan van technologische uitvindin-
gen die het leven van de mens of eigenlijk van de 
goden tot een utopie moeten maken, en in de 
Pythagoreïsche-Platonische traditie kan men lezen dat 
de mens in wezen goddelijk is, en via een bepaalde 
levenstechniek zichzelf tot een godheid kan maken, "in 
de mate van het mogelijke". Hij legde de focus op de 
filosofische uitwerking van deze gedachten in de plato-
nische tradities, maar ook in de religieuze bewegingen 
die ontstaan zijn door de wisselwerking tussen Griekse 
en Oosterse (Egyptische, Perzische...) tradities, zoals het 
Hermetisme en het Gnosticisme. Hij besprak ook de 
manier waarop vooral Arabische filosofen de ideeën 
van Aristoteles hebben uitgewerkt tot het 
zogenaamde actieve intellect, een concept dat te 
vergelijken valt met het uploaden van een collectief 
bewustzijn.

Anne-Mie Van Kerckhoven (AMVK) maakt sinds 
midden jaren zeventig tekeningen, teksten en schilde-
rijen op papier zowel als op synthetisch materiaal. Ze 
toont die in installaties en maakt korte films, video’s en 
digitale animaties. Haar werk, waarin het erotische en 
het machinefetisjisme op een bijna wetenschappelijke 
manier samengaan, is doordrongen van een onver-
bloemde feministische toon. Interieurs, vaak huiselijke 
ruimten, dienen als decor voor haar tekeningen en 
collages, waarin zich droomachtige futuristische 
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van de utopische transhumanisten deelden, maar 
vooral de mogelijkheden en de enorme evolutie 
aangaven. De twee toegetreden eminente panelle-
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ontmoetingen tussen mensen en machine-achtige 
vormen afspelen. In de jaren negentig evolueerden de 
handgemaakte werken naar computergrafiek. De 
beelden zijn dikwijls vergezeld van teksten, die de 
boodschap van AMVK’s trotse, soms exhibitionistische 
vrouwelijke figuren, als liedjesteksten onderstrepen. 
Naast het visuele aspect, speelt geluid een belangrijke 
rol in haar creatieve productie.

Naast dramaturg is Kristof van Baarle onderzoeker en 
doctoreert hij momenteel in de kunstwetenschappen 
over het transhumanisme. In zijn onderzoek benadert hij 
het transhumanisme als één van de pistes binnen het 
bredere posthumanisme, de denkstroming die naar 
aanleiding van technologische evoluties het mens-
beeld en menszijn wil herdenken. Transhumanisme is 
volgens hem een verderzetten van de antropocentri-
sche waarden, en het verder doortrekken van het 
Cartesiaanse lichaam-geest dualisme. In die zin 
verschilt het van andere posthumanistische stromin-
gen, die streven naar een post-antropocentrisch 
wereldbeeld, dat de mens niet langer als controle-
rende, rationele meester van zijn omgeving ziet, naar 
een belichaamde subjectiviteit en een emancipatori-
sche verhouding tot technologie. In zijn werk tracht hij, 
behalve een eigen visie op posthumanisme, de 
verschillende politieke en economische aspecten van 
de bestaande discoursen te benoemen. 

Kris Verdonck combineert beeldende kunsten, 
architectuur en theater, die zich weerspiegelen in het 
werk dat hij maakt: we kunnen zijn creaties situeren in 
het grensgebied tussen beeldende kunst en theater, 
tussen installatie en performance, tussen dans en 
architectuur. In zijn artistieke praktijk doet Kris Verdonck 
een beroep op zowel wetenschappers als technici, 
ingenieurs en – uiteraard – performers. Deze samenwer-
kingsverbanden zijn niet fulltime maar hebben wel een 
‘doorlopend’ karakter: de artistieke, intellectuele of 
praktische dialoog en onderzoek worden ononderbro-
ken uitgediept en verdergezet.

Het werk van Alex Verhaest zijn visuele verkenningen en 
onderzoeken van de aard en grenzen van taal, 
communicatie en sociale conventies en het potentieel 
van hedendaagse verhalen. De basis van elk project is 
een narratief script, bestaand of nieuw geschreven, 
waarrond ze een lichaam van standalone werken 
creëert door haar verhaallijn te analyseren en de 
grenzen te verkennen van wat communiceerbare taal 
is. Haar zeer picturale werk werkt door de nevenschik-
king van schilderkunst, video en hedendaagse techno-
logie.

Daarna was er nog een panelgesprek met veel vragen 
vanuit het publiek. De Cyclus, die op heel veel belang-
stelling kon rekenen, werd afgesloten door 
ACF-voorzitter Mark Eyskens.

(Her)bekijk de Lentecyclus online: 
www.kvab.be/transhumanisme

De samenwerking van de KVAB met de RSE, Royal 
Society of Edinburgh, krijgt vorm rond een actueel 
thema: big data en de nieuwe privacyregelgeving. 

In het najaar van 2017 werd een samenwerkingsover-
eenkomst tussen de RSE, Royal Society of Edinburgh, en 
de KVAB gesloten. In dit kader werd als eerste belang-
rijke activiteit op dinsdagnamiddag 17 april 2018 een 
druk bijgewoonde workshop gehouden in het Acade-
miepaleis. 

Het thema “Privacy, health care and data science” 
werd gekozen omdat dit voor beide Academiën 
recent veel aandacht kreeg, niet in het minst wegens 
de Europese regelgeving General Data Protection 
Regulation GDPR, die op 25 mei ll. van kracht werd. De 
workshop werd gecoördineerd door Marian Scott, 
Vice-President International Affairs, RSE, en Joos 
Vandewalle, President KVAB.

(V.l.n.r.) Joos Vandewalle, Karen Sim RSE, Marian Scott 
RSE, Chris Dibben, RSE en University of Edinburgh, Colin 
Mccowan, Institute of Health and Wellbeing, University 
of Glasgow, Freddy Dumortier.

Het doelpubliek van de workshop is de internationale 
gemeenschap in Brussel en België, de internationale EU 
administratie, leden van RSE, KVAB en KAGB (Koninklijke 
Academie voor Geneeskunde van België), leden van 
FEAM (Federation of European Academies of 
Medicine) alle geïnteresseerden. Als aanloop naar 
deze workshop werden twee Standpunten van de 
KVAB in het Engels vertaald:
“Privacy in the age of internet, social networks and big 
data”, 2018, KVAB.
www.kvab.be/standpunten/privacy
“Data science and health care”, 2018 KVAB en KAGB
www.kvab.be/standpunten/data-gezondheid
Deze teksten werden aan de deelnemers overhandigd 
als relevante documenten voor verdere nalezing en 
duiding. De Engelse versies van twee standpunten 
worden bovendien gebruikt voor een bredere interna-
tionale verspreiding in Europa, en voor verdere samen-
werkingen met RSE en SAPEA .
In de workshop werd de context eerst geschetst door 
Joos Vandewalle: “Welcome & Introduction: What is at 
stake with our privacy and what is the role of the 
Academies?”

Daarop volgden twee toespraken van Vlaamse 
sprekers en twee Schotse sprekers: “Can anonymous 
data exist in an era of massive information availabi-
lity?”, Chris Dibben, Chair in Geography, University of 
Edinburgh; “Social media users and their privacy 
concern: Do they know and do they care?”, Karolien 
Poels, Young Academy KVAB; “Big Data – Why Big is 
Beautiful”, Colin McCowan, Robertson Centre for 
Biostatistics, University of Glasgow; “Big data analysis in 
healthcare and the general data protection regulation 
(GDPR)”, Frank Robben, CEO eHealth-platform 
Belgium, CBSS Belgium. Deze vier lezingen werden 
gevolgd door een boeiend debat met sprekers en 
publiek.

Marian Scott, Vice President of the Royal Society of 
Edinburgh, gaf daarna afsluitende overwegingen en 
conclusies. Meer informatie en de elektronische versie 
van de position papers en de slides van de presentaties 
zijn te vinden op de webpagina :

www.kvab.be/workshop-rse 
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ontmoetingen tussen mensen en machine-achtige 
vormen afspelen. In de jaren negentig evolueerden de 
handgemaakte werken naar computergrafiek. De 
beelden zijn dikwijls vergezeld van teksten, die de 
boodschap van AMVK’s trotse, soms exhibitionistische 
vrouwelijke figuren, als liedjesteksten onderstrepen. 
Naast het visuele aspect, speelt geluid een belangrijke 
rol in haar creatieve productie.

Naast dramaturg is Kristof van Baarle onderzoeker en 
doctoreert hij momenteel in de kunstwetenschappen 
over het transhumanisme. In zijn onderzoek benadert hij 
het transhumanisme als één van de pistes binnen het 
bredere posthumanisme, de denkstroming die naar 
aanleiding van technologische evoluties het mens-
beeld en menszijn wil herdenken. Transhumanisme is 
volgens hem een verderzetten van de antropocentri-
sche waarden, en het verder doortrekken van het 
Cartesiaanse lichaam-geest dualisme. In die zin 
verschilt het van andere posthumanistische stromin-
gen, die streven naar een post-antropocentrisch 
wereldbeeld, dat de mens niet langer als controle-
rende, rationele meester van zijn omgeving ziet, naar 
een belichaamde subjectiviteit en een emancipatori-
sche verhouding tot technologie. In zijn werk tracht hij, 
behalve een eigen visie op posthumanisme, de 
verschillende politieke en economische aspecten van 
de bestaande discoursen te benoemen. 

Kris Verdonck combineert beeldende kunsten, 
architectuur en theater, die zich weerspiegelen in het 
werk dat hij maakt: we kunnen zijn creaties situeren in 
het grensgebied tussen beeldende kunst en theater, 
tussen installatie en performance, tussen dans en 
architectuur. In zijn artistieke praktijk doet Kris Verdonck 
een beroep op zowel wetenschappers als technici, 
ingenieurs en – uiteraard – performers. Deze samenwer-
kingsverbanden zijn niet fulltime maar hebben wel een 
‘doorlopend’ karakter: de artistieke, intellectuele of 
praktische dialoog en onderzoek worden ononderbro-
ken uitgediept en verdergezet.

Het werk van Alex Verhaest zijn visuele verkenningen en 
onderzoeken van de aard en grenzen van taal, 
communicatie en sociale conventies en het potentieel 
van hedendaagse verhalen. De basis van elk project is 
een narratief script, bestaand of nieuw geschreven, 
waarrond ze een lichaam van standalone werken 
creëert door haar verhaallijn te analyseren en de 
grenzen te verkennen van wat communiceerbare taal 
is. Haar zeer picturale werk werkt door de nevenschik-
king van schilderkunst, video en hedendaagse techno-
logie.

Daarna was er nog een panelgesprek met veel vragen 
vanuit het publiek. De Cyclus, die op heel veel belang-
stelling kon rekenen, werd afgesloten door 
ACF-voorzitter Mark Eyskens.

(Her)bekijk de Lentecyclus online: 
www.kvab.be/transhumanisme
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Vijf jaar lang is de Jonge Academie een interuniversi-
taire en interdisciplinaire ontmoetingsplaats voor belof-
tevolle wetenschappers en kunstenaars. De KVAB en 
Jonge Academie vierden deze mijlpaal op 6 februari 
2018 in aanwezigheid van prof. Robbert Dijkgraaf en 
Zijne Majesteit de Koning.

Orgelpunt was de feestelijke zitting, met centraal de 
plechtige afzwaai van de leden van de eerste genera-
tie en de inauguratie van twaalf nieuwe leden (2018-
2023). De viering werd gepresenteerd door 
JA-voorzitters Lieve Van Hoof en Niel Hens, ingeleid 
door KVAB-voorzitter Joos Vandewalle en opgeluisterd 
met muzikale harpintermezzi door jong toptalent Anne-
leen Lenaerts, eerste harpiste bij de Wiener Philharmoni-
ker.

Talrijke partners vierden ons lustrum mee: de Minister 
van Begroting, belast met de Nationale Loterij, de CEO 
van de Nationale Loterij, de rectoren van de universitei-
ten van Brussel en Gent, de secretaris-generaal van het 
departement EWI, voorzitter en secretaris-generaal van 
het FWO, decanen en vicerectoren van alle universitei-
ten en vele hoofden en prominenten van o.a. KVAB, 
KAGB, KANTL, KAOWARSOM, VLIR, Eos, Universiteit van 
Vlaanderen en Technopolis. Ook de voorzitters van de 
Nederlandse Jonge Akademie zakten naar Brussel af.

Jonge wetenschappers in gesprek met Koning Filip
De Jonge Academie had het geluk dat Zijne Majesteit 
de Koning bereid was om als eregast ons vijfjarig 
bestaan mee te vieren. Vóór de publieke zitting kreeg 
Koning Filip uitleg over de activiteiten van de Jonge 
Academie en wisselde hij van gedachten met de 
leden. Ze gingen met de Koning in dialoog aan drie 
thematische tafels: open science & citizen science; 
interdisciplinariteit en kunst & wetenschap; en weten-
schap & diversiteit. Daarna ondertekende hij het 
Gulden Boek en ging hij met de leden op de foto. Als 
kers op de taart opende Koning Filip de feestelijke 
viering met een getuigenis van zijn gesprekken en een 
uitgebreide lofbetuiging voor de Jonge Academie.

Royaal lof voor vijf jaar Jonge Academie 
Bert Seghers

Robbert Dijkgraaf inspireert
Robbert Dijkgraaf wordt wel eens de nieuwe Einstein 
genoemd. Hij is niet alleen een gelauwerd theoretisch 
fysicus, maar heeft ook zijn bureau in het voormalige 
kantoor van Albert Einstein in het Institute for Advanced 
Study in Princeton, misschien wel het meest prestigieuze 
onderzoeksinstituut ter wereld, waarvan hij directeur is. 
Hij was voorzitter van de Koninklijke Nederlandse 
Academie voor Wetenschappen en voorzitter van het 
InterAcademy Partnership dat wereldwijd weten-
schapsacademies samenbrengt.

Van ’s ochtends tot ’s avonds vereerde Robbert 
Dijkgraaf de Jonge Academie met zijn aanwezigheid. 
’s Morgens sprak hij met leden over hun onderzoeksge-
bied en in de namiddagzitting gaf hij een inspirerende 
keynote over “De toekomst van de wetenschap: over 
de uitdagingen in onderzoek en outreach.” Hij karakte-
riseerde de wetenschap van de vorige eeuw als de 
zoektocht naar de bouwstenen van de werkelijkheid 
(cellen, DNA, atomen, bits). Onze huidige eeuw zal 
verkennen wat we met deze bouwstenen kunnen 
bouwen – en dat is véél meer dan de natuur in haar 
hele bestaan heeft gebouwd. De veranderingen gaan 
snel en steeds sneller. Dijkgraaf suggereerde dat jonge 
onderzoekers met hun verbeelding en nieuwsgierigheid 
verder kunnen kijken en dieper doordenken om de 
goede koers uit te stippelen, als technisch en moreel 
kompas in deze ontwikkeling. Vrije tijd en vrije ruimte, de 
mogelijkheid om ongebonden de wereld te verkennen, 
zijn essentieel maar worden steeds zeldzamer.

De boost van wetenschap en technologie brengt ook 
gevaren met zich mee. Nieuwe inzichten zijn steeds 
moeilijker te begrijpen voor de burger, maar innova-
tieve technologie nestelt zich in onze binnenzak en 
onze bloedvaten. Zo scheppen wetenschap en 
technologie een wereld die tegelijkertijd ver weg en 
dichtbij is, ongrijpbaar maar allesbepalend. Om deze 
kenniskloof te overbruggen is een brede dialoog tussen 
de wetenschap en de samenleving noodzakelijk, niet 
alleen om financiële steun te bekomen of om jong 
talent aan te trekken voor innovatie en groei. Publieke 
betrokkenheid dient ook hogere doelen. Goed geïnfor-
meerde en geletterde burgers zijn beter in staat om 
verantwoorde keuzes te maken rond klimaatverande-
ring, nucleaire energie, vaccinaties en genetisch 
gemodificeerde voedingsmiddelen. Sterker nog, de 
kernwaarden van de wetenschap zijn essentieel voor 
een volwaardige, weerbare samenleving: de 
zoektocht naar waarheid, de liefde voor details, 
respect voor feiten en onzekerheden, de kritische 
vraagstelling en dialoog, gezonde scepsis, en de 
verwondering voor de oneindige rijkdom van de natuur 
en de menselijke geest. De wetenschap moet de 
samenleving immuniseren tegen dogmatisch denken 
en tegen de kortetermijnbelangen van de politiek en 
de commercie. Ook voor deze kerntaak van de weten-
schap vestigt Dijkgraaf zijn hoop op de jonge generatie 
onderzoekers. Ter afsluiting van zijn toespraak bena-
drukte hij het belang van Jonge Academies als huizen 
voor de wetenschap.



16 17

Vijf jaar lang is de Jonge Academie een interuniversi-
taire en interdisciplinaire ontmoetingsplaats voor belof-
tevolle wetenschappers en kunstenaars. De KVAB en 
Jonge Academie vierden deze mijlpaal op 6 februari 
2018 in aanwezigheid van prof. Robbert Dijkgraaf en 
Zijne Majesteit de Koning.

Orgelpunt was de feestelijke zitting, met centraal de 
plechtige afzwaai van de leden van de eerste genera-
tie en de inauguratie van twaalf nieuwe leden (2018-
2023). De viering werd gepresenteerd door 
JA-voorzitters Lieve Van Hoof en Niel Hens, ingeleid 
door KVAB-voorzitter Joos Vandewalle en opgeluisterd 
met muzikale harpintermezzi door jong toptalent Anne-
leen Lenaerts, eerste harpiste bij de Wiener Philharmoni-
ker.

Talrijke partners vierden ons lustrum mee: de Minister 
van Begroting, belast met de Nationale Loterij, de CEO 
van de Nationale Loterij, de rectoren van de universitei-
ten van Brussel en Gent, de secretaris-generaal van het 
departement EWI, voorzitter en secretaris-generaal van 
het FWO, decanen en vicerectoren van alle universitei-
ten en vele hoofden en prominenten van o.a. KVAB, 
KAGB, KANTL, KAOWARSOM, VLIR, Eos, Universiteit van 
Vlaanderen en Technopolis. Ook de voorzitters van de 
Nederlandse Jonge Akademie zakten naar Brussel af.

Jonge wetenschappers in gesprek met Koning Filip
De Jonge Academie had het geluk dat Zijne Majesteit 
de Koning bereid was om als eregast ons vijfjarig 
bestaan mee te vieren. Vóór de publieke zitting kreeg 
Koning Filip uitleg over de activiteiten van de Jonge 
Academie en wisselde hij van gedachten met de 
leden. Ze gingen met de Koning in dialoog aan drie 
thematische tafels: open science & citizen science; 
interdisciplinariteit en kunst & wetenschap; en weten-
schap & diversiteit. Daarna ondertekende hij het 
Gulden Boek en ging hij met de leden op de foto. Als 
kers op de taart opende Koning Filip de feestelijke 
viering met een getuigenis van zijn gesprekken en een 
uitgebreide lofbetuiging voor de Jonge Academie.

Royaal lof voor vijf jaar Jonge Academie 
Bert Seghers

Robbert Dijkgraaf inspireert
Robbert Dijkgraaf wordt wel eens de nieuwe Einstein 
genoemd. Hij is niet alleen een gelauwerd theoretisch 
fysicus, maar heeft ook zijn bureau in het voormalige 
kantoor van Albert Einstein in het Institute for Advanced 
Study in Princeton, misschien wel het meest prestigieuze 
onderzoeksinstituut ter wereld, waarvan hij directeur is. 
Hij was voorzitter van de Koninklijke Nederlandse 
Academie voor Wetenschappen en voorzitter van het 
InterAcademy Partnership dat wereldwijd weten-
schapsacademies samenbrengt.

Van ’s ochtends tot ’s avonds vereerde Robbert 
Dijkgraaf de Jonge Academie met zijn aanwezigheid. 
’s Morgens sprak hij met leden over hun onderzoeksge-
bied en in de namiddagzitting gaf hij een inspirerende 
keynote over “De toekomst van de wetenschap: over 
de uitdagingen in onderzoek en outreach.” Hij karakte-
riseerde de wetenschap van de vorige eeuw als de 
zoektocht naar de bouwstenen van de werkelijkheid 
(cellen, DNA, atomen, bits). Onze huidige eeuw zal 
verkennen wat we met deze bouwstenen kunnen 
bouwen – en dat is véél meer dan de natuur in haar 
hele bestaan heeft gebouwd. De veranderingen gaan 
snel en steeds sneller. Dijkgraaf suggereerde dat jonge 
onderzoekers met hun verbeelding en nieuwsgierigheid 
verder kunnen kijken en dieper doordenken om de 
goede koers uit te stippelen, als technisch en moreel 
kompas in deze ontwikkeling. Vrije tijd en vrije ruimte, de 
mogelijkheid om ongebonden de wereld te verkennen, 
zijn essentieel maar worden steeds zeldzamer.

De boost van wetenschap en technologie brengt ook 
gevaren met zich mee. Nieuwe inzichten zijn steeds 
moeilijker te begrijpen voor de burger, maar innova-
tieve technologie nestelt zich in onze binnenzak en 
onze bloedvaten. Zo scheppen wetenschap en 
technologie een wereld die tegelijkertijd ver weg en 
dichtbij is, ongrijpbaar maar allesbepalend. Om deze 
kenniskloof te overbruggen is een brede dialoog tussen 
de wetenschap en de samenleving noodzakelijk, niet 
alleen om financiële steun te bekomen of om jong 
talent aan te trekken voor innovatie en groei. Publieke 
betrokkenheid dient ook hogere doelen. Goed geïnfor-
meerde en geletterde burgers zijn beter in staat om 
verantwoorde keuzes te maken rond klimaatverande-
ring, nucleaire energie, vaccinaties en genetisch 
gemodificeerde voedingsmiddelen. Sterker nog, de 
kernwaarden van de wetenschap zijn essentieel voor 
een volwaardige, weerbare samenleving: de 
zoektocht naar waarheid, de liefde voor details, 
respect voor feiten en onzekerheden, de kritische 
vraagstelling en dialoog, gezonde scepsis, en de 
verwondering voor de oneindige rijkdom van de natuur 
en de menselijke geest. De wetenschap moet de 
samenleving immuniseren tegen dogmatisch denken 
en tegen de kortetermijnbelangen van de politiek en 
de commercie. Ook voor deze kerntaak van de weten-
schap vestigt Dijkgraaf zijn hoop op de jonge generatie 
onderzoekers. Ter afsluiting van zijn toespraak bena-
drukte hij het belang van Jonge Academies als huizen 
voor de wetenschap.



Standpunten 54: Ggo’s anno 2018. Tijd voor een 
grondige herziening.

Godelieve Gheysen, René Custers, 
Dominique Van Der Straeten, Dirk Inzé

Een van de grootste uitdagingen in de 
21ste eeuw is het op een meer 
duurzame wijze voeden van een nog 
steeds groeiende wereldbevolking. 
Ggo-technologie wordt in deze 
context vaak genoemd, vreemd 
genoeg enerzijds als deel van de 
oplossing maar anderzijds ook als 
obstakel dat een oplossing in de weg 
staat. De reden voor deze tegenstel-
ling is dat de discussie meestal over 

andere elementen gaat dan de ggo’s zelf. Ze gaat 
bijvoorbeeld over monoculturen, herbicidengebruik of 
over negatieve gevolgen van de ggo-regelgeving. De 
regelgeving duwt de technologie immers in handen 
van kapitaalkrachtige multinationale bedrijven en 
beperkt in bepaalde gevallen het aantal rassen dat op 
de markt kan worden gebracht.

Bovendien zetten nieuwe technieken zoals genome 
editing de regelgeving onder druk. In veel gevallen 
leiden deze nieuwe technieken tot planten die ook als 
gevolg van klassieke veredeling kunnen ontstaan. Als 
we een grotere diversiteit aan zaadbedrijven en aan 
robuuste rassen willen om de landbouw duurzamer te 
maken, dan is het hoog tijd om wat we in de afgelopen 
decennia over ggo-technologie hebben geleerd in de 
Europese regelgeving te verwerken.

Dit standpunt geeft inzicht in de ggo-technologie en 
-regelgeving en bevat een reeks aanbevelingen voor 
toekomstig beleid.

Standpunten 55: Deelname van Vlaanderen aan grote 
internationale onderzoeksinfrastructuren: uitdagingen 
en aanbevelingen

Christoffel Waelkens e.a.

Dankzij internationale samenwerkin-
gen rond gemeenschappelijke grote 
onderzoeksinfrastructuren is Europa 
vandaag wereldleider in verschillende 
basiswetenschappen. De samenwer-
kingsverbanden zijn soms gestart nog 
vóór stappen werden gezet naar 
economische en politieke eenmaking 
van Europa en in vele gevallen 
behoorde België bij de initiatiefne-
mers. 

Vandaag bieden deze internationale onderzoeksinfra-
structuren aan Vlaamse onderzoekers talrijke mogelijk-
heden om internationaal toonaangevend te zijn in 
wetenschappelijke en technologische spitsdomeinen. 
Efficiënt gebruik van internationale onderzoeksinfra-
structuren vergt in vele gevallen coördinatie tussen de 
gewesten via interfederaal overleg en een betrokken-
heid van zowel de wetenschappelijke wereld als het 
politieke beleid.

Dit Standpunt wil verduidelijken op welke wijze de 
internationale onderzoeksinfrastructuren transformati-
oneel zijn voor de wetenschapsbeoefening in Europa, 
in België en in Vlaanderen. Aanbevelingen worden 
geformuleerd om de wetenschappelijke exploitatie 
van die infrastructuren te optimaliseren en op die 
manier bij te dragen tot innovatie in Vlaanderen.

Standpunten 55 addendum: Mijlpalen in internationale 
wetenschappelijke samenwerking 
Jean-Pierre Henriet

Elke wetenschapper is als mens het 
product van zijn tijd, maar de 
visionaire pioniers van grote interna-
tionale samenwerkingsprojecten 
hadden in de 19de en het begin van 
de 20ste eeuw doorgaans een 
horizon die veel verder reikte dan hun 
eigen tijd. Wie waren de weten-
schappers die – over landsgrenzen en 
politieke conflicten heen – de 
handen in elkaar sloegen om interna-
tionaal samen te werken? Welke rol 
kunnen kleine landen spelen in grootschalige interna-
tionale samenwerkingsprojecten? Welke specifieke 
opportuniteiten kunnen we als wetenschapper van 
een kleine natie grijpen?

Deze vragen boeiden Jean-Pierre Henriet mateloos. Hij 
was een mariene geoloog en geofysicus met een 
enorme ervaring in grootschalige internationale 
onderzoeksprogramma’s. In dit Standpunt beschrijft en 
interpreteert Jean-Pierre Henriet evoluties in internatio-
naal onderzoek door een globale, Europese, Belgische 
en Vlaamse bril. 

Standpunten 56: A Symphony of Trees
Wereldcreatie naar aanleiding van 
de herdenking van de Derde Slag bij 
Ieper
Piet Swerts, Piet Chielens, Lucien 
Posman

Het herdenkingswerk van componist 
Piet Swerts, A Symphony of Trees, is 
opgedragen aan de nagedachtenis 
van oorlogsdichter, soldaat en 
componist Ivor Gurney (1890-1937) en 
aan de vernietigde en heropge-
bouwde stad Ieper. 

Swerts beschrijft de totstandkoming en een muzikale 
analyse van het werk. De 138 herdenkingsbomen die in 
de lente van 2015 in Ieper werden aangeplant symbo-
liseren de frontlinie maar reiken ook de getallensymbo-
liek aan die de kern werd van het hele compositiepro-
ces. 

In een nabeschouwing reflecteert Lucien Posman over 
de receptie van de creatie en ook over het culturele 
klimaat tijdens de afgelopen decennia. De belangrijk-
ste aanbevelingen betreft de ontwikkeling van een 
structureel netwerk van ‘speelplaatsen’ met lage 
basiskosten, als vrijplaatsen voor de groei en ontwikke-
ling van de jongere generaties componisten en uitvoe-
rende musici.

Nieuwe Standpunten van de Academie

1918

In het kader van het programma Antwerpen Barok 
2018 wordt in het MAS een tentoonstelling gehouden 
over de tot nog toe nauwelijks gekende kunstenares 
Michaelina Wautier (1604-1689). Contemporaine 
bronnen over haar zijn schaars. Het is een gelukkig 
toeval dat aartshertog Leopold-Wilhelm tijdens zijn 
verblijf in de Zuidelijke Nederlanden (1647-1656) een 
uitgesproken voorkeur had voor haar schilderijen. In de 
inventaris van zijn verzameling die in 1659 in Wenen 
werd opgesteld, worden niet minder dan vier werken 
vermeld die momenteel worden bewaard in het Kunst-
historisches Museum in Wenen. De beschrijving van het 
eerste schilderij is de meest uitvoerige en geeft boven-
dien biografische informatie over de artieste: ‘Ein 
Stuckh von öhlfarb auff Leinwath, warin der heyl. 
Joachim (…). Original von Jungfraw Magdalena 
Woutiers von Mons oder Berghen, Henegaw in Nider-
landt’. Deze eigentijdse bron introduceert Wautier als 
ongehuwde vrouw en stelt uitdrukkelijk dat zij afkomstig 
is uit de Henegouwse stad. Deze gedetailleerde gege-
vens vormen het uitgangspunt voor de reconstructie 
van haar leven en werk. Zij werd geboren in Mons maar 
bouwde haar loopbaan uit in Brussel waar ze rond 1650 
actief was. Samen met haar oudere broer, de schilder 
Charles Wautier (of Woutiers) (Mons, 1609-Brussel, 1703), 
bewoonde ze een statig herenhuis nabij de Brusselse 
Kapellekerk. Van haar hand zijn momenteel zesentwin-
tig schilderijen en één tekening bekend die opmerkelijk 
zijn door hun uitdagende thematiek, superieure 

picturale techniek en het grote formaat. Bijna de helft 
hiervan is voluit gesigneerd en gedateerd. Al deze 
werken zijn ontstaan tussen 1643 en 1659. Het oeuvre 
van haar tijdgenote Judith Leyster, de al lang geleden 
ontdekte en nu internationaal gevierde ‘leid-ster’ van 
de Noord-Nederlandse barok, bestaat ook (maar) uit 
een dertigtal schilderijen, waarbij het bijna uitsluitend 
om genrescènes gaat. Michaelina was beduidend 
veelzijdiger. Ze schilderde historiestukken, portretten, 
bloemstillevens en genretaferelen. Haar meesterstuk is 
ongetwijfeld de grote Bacchusstoet in het Kunsthistoris-
ches Museum te Wenen (doek, 270 x 354 cm). Dankzij 
deze internationale expositie zal de artistieke bijdrage 
van Wautier tot de Zuid-Nederlandse barok duidelijk 
worden en haar unieke positie als vrouwelijke kunste-
naar worden onderschreven. De schilderijen van 
Wautier bieden een weergaloze aanvulling op het 
fenomeen van de Antwerpse barok en tonen aan hoe 
die ná Rubens dood in 1640 evolueerde. Een dochter 
zoals Michaelina heeft hij helaas nooit gehad...

Curator van de tentoonstelling is Katlijne Van der 
Stighelen, hoogleraar KU Leuven en lid van de Klasse 
Kunsten. Zij is ook de editor van de catalogus die bij de 
expositie hoort: Michaelina Wautier(1604-1689). Triomf 
van een vergeten talent, Rubenshuis, Antwerpen, 2018 
(er is ook een Engelse editie: Michaelina Wautier(1604-
1689). Glorifying a Forgotten Talent).

Vooruitblik: Michaelina Wautier: de ontdekking van 2018
      
  Antwerpen, MAS, 1 juni-2 september 2018
                

Triomf van Bacchus, Kunsthistorisches Museum, Wenen, Gemäldegalerie
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Denkersprogramma

26 juni 2018, 10.30 uur: Future of Food in Flanders - 
slotsymposium van de Denkerscyclus rond Voeding. 
Voor meer informatie en registratie: www.kvab.be/food 

30 november 2018: slotsymposium van de Denkerscy-
clus Vlaanderen, België en CERN

Academisch Cultureel Forum

Da Vincilezingen 

Woensdag 20 juni 2018, 17.30 uur: Hoe Baekeland de 
bakens van kunststoffen verzette door Eric Goethals 
over de ontwikkeling van kunststoffen. Tijdens de lezing 
wordt ook een kortfilm over Leo Baekeland geprojec-
teerd, die in 2016 werd geproduceerd door Baekelands 
achterkleinzoon Hugh Karraker. (Foto 1 onderaan)

Woensdag 12 september 2018, 17.30 uur: Joseph 
Plateau en de doorwerking van beelden door Christine 
Iserentant over het experimenteel onderzoek van 
Joseph Plateau in verband met de visuele perceptie, 
kleurencomplementariteit en persistentie van beelden 
op het netvlies, zijn uitvindingen en het belang van de 
collectie Plateau in het Museum voor de Geschiedenis 
van de Wetenschappen te Gent. (Foto 2-3)

Woensdag 21 november 2018, 17.30 uur: Hoe glas de 
wereld van Kunst en Wetenschap veranderde door 
Sven Dupré over de uitvinding van uiterst transparant 
glas in Venetië, dat leidde tot de ontwikkeling van 
telescopen en microscopen, waaraan Michiel Coignet 
uit Antwerpen en Antoni van Leeuwenhoek uit Delft 
hebben bijgedragen, en tot zeer nauwkeurige observa-
tie bij het maken van schilderijen, zoals bij Van Eyck, 
Vermeer en Rubens. (Foto 4-5)

Vrijdag 23 november 2018: Cantate 'Songs of 
Innocence' (T.: William Blake). Een compositie van 
Lucien Posman.
Uitvoerders: Emma Posman, sopraan, Stef Van Vynckt, 
harp en het vocaal ensemble AQUARIUS o.l.v. Marc M. 
De Smet. 

Bij goedkeuring kunnen de organisatoren maximaal 
twee dagen gratis beschikken over de benodigde 
infrastructuur van de Academie, inclusief bijpassende 
logistieke en administratieve ondersteuning. Daarbo-
venop kan ook, in functie van de beschikbare financi-
ele middelen, een toelage van maximaal € 2500 toege-
kend worden. De aanvragen worden twee maal per 
jaar afgesloten op 1 april en 1 oktober. Meer informatie 
kan u terugvinden via:    

Leden van de academie in de kijker

Lodewijk Woltjer Lecture 2018 voor Conny Aerts 

Prof. Conny Aerts, lid van de Klasse der Natuurweten-
schappen, wint één van de vijf prestigieuze prijzen van 
de European Astronomical Society. De "2018 Lodewijk 
Woltjer Lecture" wordt haar toegekend voor haar 
uitmuntend werk in de sterrenkunde, in het bijzonder op 
het gebied van asteroseismologie. Ze heeft daartoe 
een plenaire voordracht gehouden op de Europese 
week voor sterrenkunde en ruimtewetenschap in 
Liverpool, UK, 3-6 april 2018. Conny Aerts is professor 
sterrenkunde aan de KU Leuven en Radboud Universi-
teit Nijmegen, en lid van de Koninklijke Vlaamse 
Academie van België voor Wetenschappen & Kunsten.

Benoemingen

Egbert Lox

In maart 2018 werd Egbert Lox, lid van de Klasse der 
Technische Wetenschappen, verkozen tot lid van de 
European Academy of Science and Arts.

Derrick Gosselin 

Derrick Gosselin, lid van de Klasse der Technische 
Wetenschappen, werd verkozen tot lid van de Royal 
Academy of Sciences of Jordan, de Koninklijke Acade-
mie voor Wetenschappen van Jordanië.

Contactfora

26 en 27 juni 2018: Bart Van Kerkhove (VUB): Visualisa-
tion: Epistemic Practices and Theoretical Foundations
29 juni: Inge Arteel (VUB): Het lyrische in de poëzie van 
Friederike Mayröcker

9 t.e.m. 13 juli: Ine Wouters (VUB): Sixth International 
Congress on Construction History (ICCH2018)

30 juli t.e.m. 1 augustus: Philippe Claeys (VUB): 
Workshop: Cyclostratigraphy Intercomparison Project.

31 augustus: Jan Wouters (KU Leuven): The Belt and 
Road Initiative and Global Governance

17 oktober: Luc Van Meervelt (KU Leuven): 10th 
Belgian Crystallography Symposium BCS-10

19 oktober: Jozef Anné (KU Leuven): Microbes in the 
spotlight

Met de Contactfora steunt de Academie kwalitatief 
hoogstaande wetenschappelijke bijeenkomsten in de 
domeinen natuurwetenschappen, menswetenschap-
pen, technische wetenschappen en kunsten.

Contactfora zijn wetenschappelijke bijeenkomsten die 
plaatsvinden in het Paleis der Academiën, met als doel 
specialisten van eenzelfde of uit meerdere weten-
schappelijke disciplines uit binnen- en buitenland 
samen te brengen, om zo het wetenschappelijk onder-
zoek rond een actueel thema te stimuleren.
Iedere wetenschapper verbonden aan een Vlaamse 
instelling voor hoger onderwijs (universiteiten en hoge-
scholen) of onderzoek (wetenschappelijke instellingen 
zoals o.a. IMEC, ITG, VIB, VITO, VLIZ,…) kan een 
aanvraag indienen.

http://www.kvab.be/contactfora
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Denkersprogramma

26 juni 2018, 10.30 uur: Future of Food in Flanders - 
slotsymposium van de Denkerscyclus rond Voeding. 
Voor meer informatie en registratie: www.kvab.be/food 

30 november 2018: slotsymposium van de Denkerscy-
clus Vlaanderen, België en CERN

Academisch Cultureel Forum

Da Vincilezingen 

Woensdag 20 juni 2018, 17.30 uur: Hoe Baekeland de 
bakens van kunststoffen verzette door Eric Goethals 
over de ontwikkeling van kunststoffen. Tijdens de lezing 
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Woensdag 12 september 2018, 17.30 uur: Joseph 
Plateau en de doorwerking van beelden door Christine 
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uit Antwerpen en Antoni van Leeuwenhoek uit Delft 
hebben bijgedragen, en tot zeer nauwkeurige observa-
tie bij het maken van schilderijen, zoals bij Van Eyck, 
Vermeer en Rubens. (Foto 4-5)

Vrijdag 23 november 2018: Cantate 'Songs of 
Innocence' (T.: William Blake). Een compositie van 
Lucien Posman.
Uitvoerders: Emma Posman, sopraan, Stef Van Vynckt, 
harp en het vocaal ensemble AQUARIUS o.l.v. Marc M. 
De Smet. 
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Leden van de academie in de kijker

Lodewijk Woltjer Lecture 2018 voor Conny Aerts 

Prof. Conny Aerts, lid van de Klasse der Natuurweten-
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de European Astronomical Society. De "2018 Lodewijk 
Woltjer Lecture" wordt haar toegekend voor haar 
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Benoemingen

Egbert Lox

In maart 2018 werd Egbert Lox, lid van de Klasse der 
Technische Wetenschappen, verkozen tot lid van de 
European Academy of Science and Arts.

Derrick Gosselin 

Derrick Gosselin, lid van de Klasse der Technische 
Wetenschappen, werd verkozen tot lid van de Royal 
Academy of Sciences of Jordan, de Koninklijke Acade-
mie voor Wetenschappen van Jordanië.

Contactfora

26 en 27 juni 2018: Bart Van Kerkhove (VUB): Visualisa-
tion: Epistemic Practices and Theoretical Foundations
29 juni: Inge Arteel (VUB): Het lyrische in de poëzie van 
Friederike Mayröcker

9 t.e.m. 13 juli: Ine Wouters (VUB): Sixth International 
Congress on Construction History (ICCH2018)

30 juli t.e.m. 1 augustus: Philippe Claeys (VUB): 
Workshop: Cyclostratigraphy Intercomparison Project.

31 augustus: Jan Wouters (KU Leuven): The Belt and 
Road Initiative and Global Governance

17 oktober: Luc Van Meervelt (KU Leuven): 10th 
Belgian Crystallography Symposium BCS-10

19 oktober: Jozef Anné (KU Leuven): Microbes in the 
spotlight

Met de Contactfora steunt de Academie kwalitatief 
hoogstaande wetenschappelijke bijeenkomsten in de 
domeinen natuurwetenschappen, menswetenschap-
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plaatsvinden in het Paleis der Academiën, met als doel 
specialisten van eenzelfde of uit meerdere weten-
schappelijke disciplines uit binnen- en buitenland 
samen te brengen, om zo het wetenschappelijk onder-
zoek rond een actueel thema te stimuleren.
Iedere wetenschapper verbonden aan een Vlaamse 
instelling voor hoger onderwijs (universiteiten en hoge-
scholen) of onderzoek (wetenschappelijke instellingen 
zoals o.a. IMEC, ITG, VIB, VITO, VLIZ,…) kan een 
aanvraag indienen.
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(On)opgemerkt
Het Erechtheion en het Paleis der 
Academiën.
Hans Rombaut

Wie het titeltje van dit stukje leest zal ongetwijfeld denken aan 
de aanwezigheid van kariatiden in het Academiënpaleis. Voor 
wie die nog niet gezien heeft, kan ik bevestigen dat er 
inderdaad twee kariatiden aanwezig zijn in de noordelijke hal 
van het paleis op het gelijkvloers. Ze zijn om meer dan één 
reden vals. Ze behoorden samen met tenminste nog 16 andere 
dergelijke beelden tot de verbouwde zuilengalerij op de 
tweede verdieping boven de troonzaal (verbouwing van 1859 
tot 1861). Het zijn ook geen kariatiden, want ze hadden geen 
dragende functie. Ze werden weggehaald bij de restauratie 
van het paleis tussen 1969 en 1976. Slechts twee van deze 
beelden bleven bewaard. Hun esthetische waarde wordt erg 
in vraag gesteld en ze hebben dus niets met het Erechtheion te 
maken.

De binnenhuisarchitectuur van het Paleis der Academiën 
verwijst wel herhaaldelijk – maar welhaast onopmerkelijk – naar 
het Erechtheion, gebouwd tussen 421 en 406 voor Chr. op de 
Akropolis in Athene. Het gaat om een architecturaal detail dat 
niet te vinden is op de originele plannen van Charles Van der 
Straeten (1771-1834), maar wel op die van zijn opvolger 
Tilman-François Suys (1783-1861). Colette Delvoye merkt dit op 
in haar Esquisse historique over het Academiënpaleis voor de 
Marmerzaal, maar het komt ook elders voor. Het gaat om de 
kroonlijsten van de belangrijkste monumentale deuren aan de 
binnenkant van het paleis, met uitzondering van de toegang 
tot de Marmerzaal. Die kroonlijsten, uitgevoerd in marmer, zijn 
alle geïnspireerd op die van de grote toegangspoort tot het 
interieur van het Erechtheion. In het Paleis der Academiën 
komt dit element maar liefst 26 keer voor, vijf keer in de 
Marmerzaal (origineel), vier maal in de Grote Traphal 
(gerestaureerd), tien keer in de Troonzaal (gerestaureerd), één 
keer in de Zaal Maria-Theresia (gerestaureerd), één keer in de 
Zaal koning Boudewijn (gerestaureerd), en vijf maal in de drie 
noordelijke vertrekken, waar nu het secretariaat is van de 
Académie de Langue et Littérature française (origineel), 
waarvan één tafelment werd uitgevoerd in een groen 
marmer, namelijk in het salon van Anna Paulowna. 

Deze kroonlijsten van Suys vervangen die van Van der 
Straeten, die samengesteld waren uit voluten. Suys wijzigde 

nog iets anders: hij gaf de middelste kroonlijst van de twee 
grote zalen een hogere hiërarchie, door dit hoger en iets 
breder te maken, daar waar ze bij Van der Straeten gelijkwaar-
dig waren. Dit is te zien op de twee dwarsdoorsneden van het 
paleis voor de Troonzaal en in de nog aanwezige originele 
kroonlijsten in de Marmerzaal. Samen met de Ionische kapite-
len van de pilasters aan de buitengevels, vormen deze kroon-
lijsten een verwijzing naar het Erechtheion op de Akropolis, dat 
ook Ionische zuilen heeft. De Ionische pilasters waren wel 
voorzien door Van der Straeten, die daar verder wellicht geen 
bedoeling mee had.

Suys wijzigde ook nog de zuilengalerij op de tweede verdie-
ping van de Troonzaal. Van der Straeten had daar Korinthische 
kapitelen voorzien. Suys maakte er Dorische van. De originele 
kroonlijsten die nog aanwezig zijn, tonen aan dat hiervoor het 
plan van Suys werd uitgevoerd en niet dat van Van der 
Straeten. Bijgevolg maakte architect Brigode bij de restauratie 
naar de originele toestand (1969-1976) enkele fouten, want hij 
herstelde de zuilengalerij naar het plan van Van der Straeten 
met Korinthische kapitelen en de kroonlijsten van de deuren in 
de Troonzaal gaf hij geen hiërarchie. Hij restaureerde dus niet 
naar de originele toestand, maar naar de plannen van Van 
der Straeten, met uitzondering van de ornamentiek van de 
kroonlijsten.

Met de kleine wijzigingen heeft Suys wellicht  een duidelijke 
boodschap willen geven. Door de Dorische stijl toe te voegen 
aan de reeds aanwezige Ionische en Korinthische elementen 
completeerde hij de antiek Griekse stijlvariatie volledig. Door 
de kroonlijst van de toegang tot het Erechtheion te imiteren 
verwees hij nog eens extra naar de Akropolis, naar Athene en 
Griekenland, waar op dat moment (1825-1828) de onafhanke-
lijkheidsstrijd woedde met steun van vele vrijwilligers, en vanaf 
1827 ook openlijk van Engeland, Frankrijk en Rusland. Hier 
bekende Suys zich als een aanhanger van het Filhellenisme 
van de 19de eeuw, een beweging in Europa waartoe ook 
Victor Hugo, Eugène Delacroix en Lord Byron behoorden.

Marcel STORME 
(Gent, 3 augustus 1930-Gent, 30 maart 2018)

Marcel Storme studeerde rechten (1952) en economi-
sche wetenschappen (1955) aan de Rijksuniversiteit 
Gent, waar hij in 1963 benoemd werd tot hoogleraar. Hij 
was lid van de raad van bestuur van de universiteit en 
decaan van de Rechtsfaculteit (1982-1984). Hij 
doceerde vnl. procesrecht, Europees recht en rechts-
theorie. Hij onderwees ook aan UFSIA waar hij al in 1958 
buitengewoon hoogleraar werd. Hij vestigde zich in 
1952 als advocaat, werd voorzitter van de Vlaamse 
Conferentie bij de balie te Gent en lid van de raad van 
de Orde van advocaten te Gent. Hij trad ook op als 
arbiter en raadsman in internationale arbitrage.

Hij was oprichter en voorzitter van het Interuniversitair 
Centrum voor Gerechtelijk recht, Executive Secretary 
General en President van de International Association of 
Procedural Law, oprichter en voorzitter van de Commis-
sion for the approximation of procedural law in Europe 
en buitenlands lid van de Nederlandse, Duitse en 
Italiaanse verenigingen voor procesrecht. Hij stichtte het 
Tijdschrift voor Privaatrecht waarvan hij 50 jaar lang 
directeur zou blijven. Zoals hij dit zelf nastreefde, draagt 
dit tijdschrift de samenwerking met Nederland hoog in 
het vaandel. Hij was voorzitter van de Vereniging voor 
de Vergelijkende Studie van het Recht van België en 
Nederland en van de Vlaamse Juristenvereniging. Als 
medestichter en editor in chief van de European Review 
of Private Law zette hij zich ook in voor de eenmaking 
van het recht op Europees niveau.

Hij zag Recht als een instrument om de maatschappij te 
verbeteren. Hij nam dan ook in woord en geschrift 
stelling over uiteenlopende maatschappelijke proble-
men, mede vanuit zijn katholieke levensopvatting. Hij 
werkte mee aan ministeriële kabinetten, was provincie-
raadslid, gecoöpteerd senator, lid van de Cultuurraad 
voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap-Vlaamse 
Raad en ondervoorzitter van de raad van bestuur van 
de BRT. 

Hij werd corresponderend lid van de KVAB in 1982 en 
werkend lid in 1989. Als bestuurder-voorzitter (1997) en 
voorzitter (1998) speelde hij een belangrijke rol in de 
modernisering van de structuren van de Academie. Tot 
2014 was hij voorzitter van het Frans Van Cauwelaert-
fonds. Hij was lid van de Academia Europea, buiten-
lands lid van de 
Koninklijke Neder-
landse Academie 
van Wetenschap-
pen, dr. h.c. van de 
Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej 
te Lublin en prof. h.c. 
van Beijing Univer-
sity. Hij was 
commandeur in de 
orde van Oranje-
Nassau.

Alfons GORIS 
(Herentals, 27 augustus 1930- Bonheiden, 18 april 2018)

Goris studeerde Germaanse filologie aan de universi-
teit Gent en volgde een toneelopleiding aan de 
Studio van het Nationaal Toneel, waarvan hij in 1961 
leider werd en in 1967 directeur. Hij begon zijn carrière 
als acteur bij de Brusselse KVS in 1958. Onder zijn impuls 
werd de Studio omgevormd tot een autonome 
instelling met als nieuwe naam Hoger Instituut voor 
Dramatische Kunst - Studio Herman Teirlinck. Goris 
leidde deze vermaarde school van 1967 tot 1991, ook 
de afdelingen kleinkunst, chanson, musical en 
cabaret, en bleef actief als speeldocent. Van 1970 tot 
1988 was hij eveneens docent aan het MUDRA, het 
opleidingscentrum van Maurice Béjart te Brussel. Zijn 
ervaringen aldaar verruimden ongetwijfeld zijn 
aanpak van de Studio, waar inventieve improvisatie 
sterker in de opleiding werd geïncorporeerd. 

Daarnaast vond Goris een breed geestelijke ontwikke-
ling van de acteur erg belangrijk. Hij slaagde erin, 
ondanks de krapte van de hem toevertrouwde 
financiën, voortreffelijke docenten aan te trekken, 
zoals historicus en moralist Michel Oukhow die de 
acteurs meer kritische zelfstandigheid bijbracht. Goris 
introduceerde ook een notoire eindfase van de 
acteursopleiding, in de vorm van een beroepsvoorbe-
reidend oefenspel, een soort ‘théâtre d'application’, 
dat telkens overvolle zalen lokte waar de acteur 
zichzelf in de hoogstnodige publieksconfrontatie kon 
inwijden. Langzamerhand wist Goris aldus, mét enkele 
grote acteurs, het Hoger Instituut voor Dramatische 
Kunst te Antwerpen uit te bouwen tot de beste 
acteursschool van het Nederlandse taalgebied.

Goris regisseerde ook zelf in Gentse, Brusselse en 
Antwerpse toneelhuizen; hij vertaalde voorts drama’s 
van o.m. Ezra Pound, Bertold Brecht en Michel de 
Ghelderode. Hij was lid van de Algemene Conferentie 
der Nederlandse Letteren (1961-1971), de Commissie 
voor Toneelletterkunde (1975-79), de Hoge Raad voor 
artistiek Onderwijs en voorzitter van het 
Zuid-Nederlands Centrum voor Nederlandse Drama-
turgie (1969-1972). Hij werd lid van de KVAB in 1994, 
was in 2003 bestuurder van de klasse der kunsten en 
erelid vanaf 2005. Hij was officier in de Leopoldsorde 
en ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de 
medaille van de 
Academie voor 
Muzische Kunsten 
van Praag en de 
Medaille van 
Verdienste voor 
Vriendschap en 
Samenwerk ing 
van de republiek 
Tsjechoslovakije.

In memoriam In memoriam 
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inderdaad twee kariatiden aanwezig zijn in de noordelijke hal 
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reden vals. Ze behoorden samen met tenminste nog 16 andere 
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tweede verdieping boven de troonzaal (verbouwing van 1859 
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van het paleis tussen 1969 en 1976. Slechts twee van deze 
beelden bleven bewaard. Hun esthetische waarde wordt erg 
in vraag gesteld en ze hebben dus niets met het Erechtheion te 
maken.

De binnenhuisarchitectuur van het Paleis der Academiën 
verwijst wel herhaaldelijk – maar welhaast onopmerkelijk – naar 
het Erechtheion, gebouwd tussen 421 en 406 voor Chr. op de 
Akropolis in Athene. Het gaat om een architecturaal detail dat 
niet te vinden is op de originele plannen van Charles Van der 
Straeten (1771-1834), maar wel op die van zijn opvolger 
Tilman-François Suys (1783-1861). Colette Delvoye merkt dit op 
in haar Esquisse historique over het Academiënpaleis voor de 
Marmerzaal, maar het komt ook elders voor. Het gaat om de 
kroonlijsten van de belangrijkste monumentale deuren aan de 
binnenkant van het paleis, met uitzondering van de toegang 
tot de Marmerzaal. Die kroonlijsten, uitgevoerd in marmer, zijn 
alle geïnspireerd op die van de grote toegangspoort tot het 
interieur van het Erechtheion. In het Paleis der Academiën 
komt dit element maar liefst 26 keer voor, vijf keer in de 
Marmerzaal (origineel), vier maal in de Grote Traphal 
(gerestaureerd), tien keer in de Troonzaal (gerestaureerd), één 
keer in de Zaal Maria-Theresia (gerestaureerd), één keer in de 
Zaal koning Boudewijn (gerestaureerd), en vijf maal in de drie 
noordelijke vertrekken, waar nu het secretariaat is van de 
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waarvan één tafelment werd uitgevoerd in een groen 
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Deze kroonlijsten van Suys vervangen die van Van der 
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dig waren. Dit is te zien op de twee dwarsdoorsneden van het 
paleis voor de Troonzaal en in de nog aanwezige originele 
kroonlijsten in de Marmerzaal. Samen met de Ionische kapite-
len van de pilasters aan de buitengevels, vormen deze kroon-
lijsten een verwijzing naar het Erechtheion op de Akropolis, dat 
ook Ionische zuilen heeft. De Ionische pilasters waren wel 
voorzien door Van der Straeten, die daar verder wellicht geen 
bedoeling mee had.

Suys wijzigde ook nog de zuilengalerij op de tweede verdie-
ping van de Troonzaal. Van der Straeten had daar Korinthische 
kapitelen voorzien. Suys maakte er Dorische van. De originele 
kroonlijsten die nog aanwezig zijn, tonen aan dat hiervoor het 
plan van Suys werd uitgevoerd en niet dat van Van der 
Straeten. Bijgevolg maakte architect Brigode bij de restauratie 
naar de originele toestand (1969-1976) enkele fouten, want hij 
herstelde de zuilengalerij naar het plan van Van der Straeten 
met Korinthische kapitelen en de kroonlijsten van de deuren in 
de Troonzaal gaf hij geen hiërarchie. Hij restaureerde dus niet 
naar de originele toestand, maar naar de plannen van Van 
der Straeten, met uitzondering van de ornamentiek van de 
kroonlijsten.

Met de kleine wijzigingen heeft Suys wellicht  een duidelijke 
boodschap willen geven. Door de Dorische stijl toe te voegen 
aan de reeds aanwezige Ionische en Korinthische elementen 
completeerde hij de antiek Griekse stijlvariatie volledig. Door 
de kroonlijst van de toegang tot het Erechtheion te imiteren 
verwees hij nog eens extra naar de Akropolis, naar Athene en 
Griekenland, waar op dat moment (1825-1828) de onafhanke-
lijkheidsstrijd woedde met steun van vele vrijwilligers, en vanaf 
1827 ook openlijk van Engeland, Frankrijk en Rusland. Hier 
bekende Suys zich als een aanhanger van het Filhellenisme 
van de 19de eeuw, een beweging in Europa waartoe ook 
Victor Hugo, Eugène Delacroix en Lord Byron behoorden.

Marcel STORME 
(Gent, 3 augustus 1930-Gent, 30 maart 2018)

Marcel Storme studeerde rechten (1952) en economi-
sche wetenschappen (1955) aan de Rijksuniversiteit 
Gent, waar hij in 1963 benoemd werd tot hoogleraar. Hij 
was lid van de raad van bestuur van de universiteit en 
decaan van de Rechtsfaculteit (1982-1984). Hij 
doceerde vnl. procesrecht, Europees recht en rechts-
theorie. Hij onderwees ook aan UFSIA waar hij al in 1958 
buitengewoon hoogleraar werd. Hij vestigde zich in 
1952 als advocaat, werd voorzitter van de Vlaamse 
Conferentie bij de balie te Gent en lid van de raad van 
de Orde van advocaten te Gent. Hij trad ook op als 
arbiter en raadsman in internationale arbitrage.

Hij was oprichter en voorzitter van het Interuniversitair 
Centrum voor Gerechtelijk recht, Executive Secretary 
General en President van de International Association of 
Procedural Law, oprichter en voorzitter van de Commis-
sion for the approximation of procedural law in Europe 
en buitenlands lid van de Nederlandse, Duitse en 
Italiaanse verenigingen voor procesrecht. Hij stichtte het 
Tijdschrift voor Privaatrecht waarvan hij 50 jaar lang 
directeur zou blijven. Zoals hij dit zelf nastreefde, draagt 
dit tijdschrift de samenwerking met Nederland hoog in 
het vaandel. Hij was voorzitter van de Vereniging voor 
de Vergelijkende Studie van het Recht van België en 
Nederland en van de Vlaamse Juristenvereniging. Als 
medestichter en editor in chief van de European Review 
of Private Law zette hij zich ook in voor de eenmaking 
van het recht op Europees niveau.

Hij zag Recht als een instrument om de maatschappij te 
verbeteren. Hij nam dan ook in woord en geschrift 
stelling over uiteenlopende maatschappelijke proble-
men, mede vanuit zijn katholieke levensopvatting. Hij 
werkte mee aan ministeriële kabinetten, was provincie-
raadslid, gecoöpteerd senator, lid van de Cultuurraad 
voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap-Vlaamse 
Raad en ondervoorzitter van de raad van bestuur van 
de BRT. 

Hij werd corresponderend lid van de KVAB in 1982 en 
werkend lid in 1989. Als bestuurder-voorzitter (1997) en 
voorzitter (1998) speelde hij een belangrijke rol in de 
modernisering van de structuren van de Academie. Tot 
2014 was hij voorzitter van het Frans Van Cauwelaert-
fonds. Hij was lid van de Academia Europea, buiten-
lands lid van de 
Koninklijke Neder-
landse Academie 
van Wetenschap-
pen, dr. h.c. van de 
Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej 
te Lublin en prof. h.c. 
van Beijing Univer-
sity. Hij was 
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Alfons GORIS 
(Herentals, 27 augustus 1930- Bonheiden, 18 april 2018)

Goris studeerde Germaanse filologie aan de universi-
teit Gent en volgde een toneelopleiding aan de 
Studio van het Nationaal Toneel, waarvan hij in 1961 
leider werd en in 1967 directeur. Hij begon zijn carrière 
als acteur bij de Brusselse KVS in 1958. Onder zijn impuls 
werd de Studio omgevormd tot een autonome 
instelling met als nieuwe naam Hoger Instituut voor 
Dramatische Kunst - Studio Herman Teirlinck. Goris 
leidde deze vermaarde school van 1967 tot 1991, ook 
de afdelingen kleinkunst, chanson, musical en 
cabaret, en bleef actief als speeldocent. Van 1970 tot 
1988 was hij eveneens docent aan het MUDRA, het 
opleidingscentrum van Maurice Béjart te Brussel. Zijn 
ervaringen aldaar verruimden ongetwijfeld zijn 
aanpak van de Studio, waar inventieve improvisatie 
sterker in de opleiding werd geïncorporeerd. 

Daarnaast vond Goris een breed geestelijke ontwikke-
ling van de acteur erg belangrijk. Hij slaagde erin, 
ondanks de krapte van de hem toevertrouwde 
financiën, voortreffelijke docenten aan te trekken, 
zoals historicus en moralist Michel Oukhow die de 
acteurs meer kritische zelfstandigheid bijbracht. Goris 
introduceerde ook een notoire eindfase van de 
acteursopleiding, in de vorm van een beroepsvoorbe-
reidend oefenspel, een soort ‘théâtre d'application’, 
dat telkens overvolle zalen lokte waar de acteur 
zichzelf in de hoogstnodige publieksconfrontatie kon 
inwijden. Langzamerhand wist Goris aldus, mét enkele 
grote acteurs, het Hoger Instituut voor Dramatische 
Kunst te Antwerpen uit te bouwen tot de beste 
acteursschool van het Nederlandse taalgebied.

Goris regisseerde ook zelf in Gentse, Brusselse en 
Antwerpse toneelhuizen; hij vertaalde voorts drama’s 
van o.m. Ezra Pound, Bertold Brecht en Michel de 
Ghelderode. Hij was lid van de Algemene Conferentie 
der Nederlandse Letteren (1961-1971), de Commissie 
voor Toneelletterkunde (1975-79), de Hoge Raad voor 
artistiek Onderwijs en voorzitter van het 
Zuid-Nederlands Centrum voor Nederlandse Drama-
turgie (1969-1972). Hij werd lid van de KVAB in 1994, 
was in 2003 bestuurder van de klasse der kunsten en 
erelid vanaf 2005. Hij was officier in de Leopoldsorde 
en ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de 
medaille van de 
Academie voor 
Muzische Kunsten 
van Praag en de 
Medaille van 
Verdienste voor 
Vriendschap en 
Samenwerk ing 
van de republiek 
Tsjechoslovakije.
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Voor beeldend kunstenaar Ronny Delrue (lid Klasse 
Kunsten) is tekenen een manier van denken en bewe-
gen. Het is het potlood, of de pen,  die in zekere vrijheid 
en beweeglijkheid zijn weg zoekt op het papier. Op de 
meest directe wijze. Want korter kan de verbinding 
tussen de geest van de kunstenaar en het beeld dat 
verschijnt niet zijn dan juist via de tekenende hand.

Tekenen is voor hem zoeken. Het begint met een lijn op 
papier, en als die goed en trefzeker is gezet, is dat al 
een tekening. Want die eerste lijn verovert meteen het 
vlak, schept een links en een rechts, een vorm en een 
tegenvorm. Het is die lijn die ruimte schept in wat eerst 
de anonieme leegte was van het nog onaangeraakte 
papier. Daar begint de zoektocht. Want meer dan welk 
ander medium ook is tekenen het begin van een weg 
waarvan je nog niet weet waarheen hij precies gaat. 
Zoals de woorden van de schrijver zelf ook iets te 
zeggen hebben, zo trekt het potlood ook graag zijn 
eigen plan.

Dat is het tekenen van Ronny Delrue: een avontuur 
beginnen waarvan hij nooit exact weet waar hij 
uitkomt. Snel en intiem, beweeglijk en niets verhullend. 
Hij heeft het medium vergaand onderzocht, want 
behalve een zoekend tekenaar is hij ook onderzoeker. 
De titel van zijn doctoraatsthesis drukt het uit:  Het 
onbewaakte moment – De gecontroleerde ongecon-

troleerdheid bij het tekenen. Hij onderzocht dat in 
gesprek met collega-kunstenaars en verwoordde 
daarmee tegelijk zijn eigen praktijk. 

Wat de beeldend kunstenaar ook doet, bijna alles 
begint met tekenen. Ronny Delrue is zo’n multimediale 
kunstenaar voor wie geen grens telt en die vertrekt 
vanuit het tekenen, als denkpiste. Delrue maakt 
installaties, bewerkt foto’s met een inktstift, hij schildert, 
maakt beelden, foto’s, en… hij tekent, altijd.

Zijn tekeningen gaan vele kanten uit, zoals dat met 
tekenen kan gaan. De expositie J’essaye de me recon-
struire in Drawing Centre Diepenheim laat een aantal 
van de richtingen zien die zijn werk op papier uitgaat. 
Wegen zijn het om tekenend onderweg te zijn, zoals we 
onderweg kunnen zijn in het leven…

In het tekenen trekt Ronny Delrue alle registers open. Hij 
lijkt het medium steeds opnieuw uit te vinden, in vrijheid 
van denken en zoeken. Want waar hij uiteindelijk naar 
zoekt, is het reconstrueren van de geest, de mentale 
binnenwereld. Dat wat wij hooguit kunnen vermoeden, 
maar nooit kunnen zien. Want in ons hoofd kunnen we 
niet kijken. Behalve misschien door te tekenen. 

Frits de Coninck
kunstcriticus en publicist

Terugblik:  De tentoonstelling J’essaye de me reconstruire van Ronny Delrue liep in 
Drawing Centre Diepenheim van 17 maart tot 17 juni 2018.
We blikken hierop terug met de inleiding “Waarheen het tekenen kan voeren”.
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