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André Goezu wordt geboren kort voor de Tweede 
Wereldoorlog in Antwerpen (1939). Zijn vader was jood. 
De oorlog brengt in 1940 onrust en angst in de Joods-
Belgische familie Goezu. Al snel wordt duidelijk wat de 
Duitse bezetting betekent. Andrés vader wordt vanuit 
de Dossinkazerne gedeporteerd voor dwangarbeid en 
komt om in Auschwitz-Birkenau. Zijn moeder blijft achter 
met twee kleine kinderen en een nichtje. Drie jaar lang 
zijn ze op de vlucht en duiken ze onder bij verschillende 
gezinnen. André komt terecht in Wuustwezel, waar hij 
opnieuw de warmte van een gezin voelt, terwijl zijn 
familie verscheurd wordt door de oorlog.

De tentoonstelling Geborgen Verborgen vertelt het 
verhaal van de Antwerpse stadsjongen André. Tijdens 
de oorlog duikt hij onder bij een gezin op het platte-
land. Hij komt er in een heel andere wereld terecht, in 
een warm en veilig gezin midden in de natuur. Die 
herinneringen vormen de basis van de schilderijen die 
hij later als kunstenaar zal maken. Een tentoonstelling 
over een jongetje dat wist te ontsnappen aan de 
Holocaust en ondanks alles een warme thuis vond in zijn 
onderduikgezin. De tentoonstelling van André Goezu is 
aangelegd als een artistiek parcours dat kan gevolgd 

worden door kinderen met hun ouders en  daagt uit om 
op een andere manier te kijken naar het werk van de 
schilder.

André Goezu studeerde aan de Koninklijke Academie 
en aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten in Antwerpen. Hij was gastdocent aan de 
Koninklijke Academie en aan de Ecole des Beaux Arts 
in Parijs. Sinds 1968 woont en werkt hij in Parijs. In 1991 
werd hij lid van de KVAB. Hij kreeg verschillende onder-
scheidingen waaronder de “Prijs Graveerkunst” van de 
Provincie Antwerpen en de “Driejaarlijkse Prijs voor 
Schilderkunst” van de Provincie Antwerpen. Zijn werken 
worden permanent getoond in verschillende musea en 
instellingen, o.a. bij de Belgische staat, de Koninklijke 
Bibliotheek, de Prentenkabinetten van Brussel, Antwer-
pen en Parijs, het Museo e fondazione E. Pagani in 
Milaan, Museum van Dimona in Israël, het Rockefeller 
Art Center in New York en het Museum van Montreal. Hij 
presenteerde zijn werk in meer dan 100 tentoonstellin-
gen in musea en instellingen in Europa, de Verenigde 
Staten en Japan.

Werk: Blessure (olie/doek)

Vooruitblik 2:   André Goezu, Geborgen Verborgen
                 
Tentoonstelling in Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen van 4 februari tot 
4 september 2016. Entrée: 6 € voor volwassenen, 4 € voor jongeren onder de 21, gratis voor  kinderen 
tot 10 jaar. Geopend van 10 tot 17 uur, gesloten op woensdag.
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Beschouwingen bij het nieuwe jaar

2015 was een druk jaar, waarbij onverwachte gebeurtenissen de 
normale gang van zaken wel bemoeilijkten maar gelukkig geen 
hypotheek leggen op de voortgang van belangrijke dossiers als de 
uitwerking van een degelijke communicatiestrategie en de invoering 
van een goede website gekoppeld aan een efficiënt databeheers 
systeem. Het moet toelaten onze vele activiteiten vlotter te organiseren 
en onze realisaties grotere zichtbaarheid te geven. 
In 2015 hebben onze leden, gesteund door de staf, weer heel wat 
gerealiseerd, waaronder twee denkersprogramma´s met een buiten-
landse denker: vanuit de Klasse van de Menswetenschappen was dit 
“The end of postwar” met als denker Ian Buruma, terwijl de Klasse van de 
Kunsten het thema “Kunst en Geld” aansneed, met als denker Cees 
Hamelink. Het denkersprogramma met Vlaamse denker was gewijd aan 
innovatief ondernemerschap via spin-offs van kennisinstellingen. 

Vanuit de Klasse van de Technische Wetenschappen werd in de herfst 
gestart met de voorbereiding van “Water en Klimaat”, één van de 
programma´s van 2016, waarbij gekozen werd voor een duo van 
denkers. Een tweede programma van 2016 wordt georganiseerd door 
de Klasse van de Natuurwetenschappen en heeft als thema “The 
Doctoral Space revisited”. 

In 2015 slaagden we er in om acht Standpunten te produceren. In de 
reeks Standpunten verschijnen rapporten van de Academie met gefun-
deerde analyses en beleidsaanbevelingen. In tegenspraak met wat de 
naam kan laten uitschijnen hebben “Standpunten” niet de status van 
moties die de Academie in haar geheel bindt en ze bevatten niet nood-
zakelijk aanbevelingen die onderschreven worden door het collectief 
van de leden. Het zijn wel wetenschappelijk onderbouwde studies, 
gemaakt door specialisten in het domein, die de bedoeling hebben het 
debat over de aangesneden problematiek aan te zwengelen met 
doordachte argumentaties of interessante invalshoeken. Controverses 
schuwen we niet, wel integendeel. Inzake maatschappelijk belangrijke 
onderwerpen heeft trouwens niemand de wijsheid in pacht en dat 
claimen we ook niet. Ook voor dit jaar streven we weer naar publicatie 
van minstens acht Standpunten, naast de vele andere initiatieven 
waarvoor we ons inzetten.

2016 wordt een bijzonder jaar. Waar de Academie in Brussel voor het 
eerst opgericht werd in 1772 door keizerin Maria Theresia van Oostenrijk, 
werd zij opgeheven onder de Franse bezetting. Een heroprichting 
gebeurde in 1816 door koning Willem I, dus 200 jaar geleden. 

Dit jaar gaan we ook de werking van de Academie grondig 
evalueren met het oog op het opstellen van een nieuw 
beleidsplan voor de periode 2018-2022. Hierbij wordt 
inbreng gevraagd van eenieder die met de KVAB begaan 
is, dus zeker van alle leden. Nieuwe ideeën, alsook kritische 
bedenkingen, zijn dan ook welkom.

In elk geval hoop ik u in 2016 dikwijls te kunnen ontmoeten 
op onze activiteiten.

Freddy Dumortier
Vast secretaris
  

Academieberichten verschijnt driemaal per jaar. Koninklijke Vlaamse Academie 
van België voor Wetenschappen en Kunsten, Paleis der Academiën -                  
Hertogsstraat 1 - 1000 Brussel - Tel. 02 550 23 23 - Fax 02 550 23 78 - e-mail: 
info@kvab.be - www.kvab.be - ISSN 0778-1008 - redactie: Hans Rombaut - 
vormgeving: Charlotte Dua -  V.U. Freddy Dumortier.

met steun van:

Hierna volgt de laudatio uitgesproken door voorzitter 
Bocken ter gelegenheid van de overhandiging van de 
Gouden Penning van de KVAB op 12 december 2015 en 
de tekst van de toespraak van Sigiswald Kuijken.

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 
Wetenschappen en Kunsten kent de Gouden Penning 
2015 toe aan Sigiswald Kuijken voor zijn grote verdiensten 
als onderzoeker in de kunst, als violist en dirigent en voor 
zijn uitzonderlijke bijdrage aan de verspreiding van de 
kunsten.

Sigiswald Kuijken groeide op in een kunstminnend en 
muzikaal gezin.
Twee broers kozen voor de muziek en spelen mee in zijn 
muzikaal levensverhaal. Wieland is een virtuoos op de 
viola da gamba en de barokcello, Barthold is een 
bekende barokfluitist. Oswald werd plastisch kunstenaar. 
Eckhart Kuijken ontpopte zich als wetenschapper tot 
een boegbeeld van het natuurbehoud in Vlaanderen. 
Met hun voornamen kunnen ze samen een Wagner-
opera bevolken. 

Toch was het niet Wagner, maar Bach die de krijtlijnen 
zou trekken voor het artistieke leven en werk van 
Sigiswald. Reeds in 1964, het jaar waarin hij afstudeerde, 
werd Sigiswald Kuijken lid van het Alarius-ensemble dat 
zich toelegde op de uitvoering van oude muziek op 
historische instrumenten. Sigiswald bevond zich op die 
manier meteen in de kring van pioniers die zich door 
zelfstudie bekwaamden in de specifieke 17de- en 18de-
eeuwse speeltechnieken en interpretatieconventies en 
die afstand namen van de gangbare uniforme en door 
de romantiek bepaalde uitvoeringswijze van alle muziek. 
Samen met o.m. zijn broers Wieland en Barthold en 
klavecinist Robert Kohnen, realiseerde hij een terugkeer 
naar een authentieke uitvoeringspraktijk die musicolo-
gen zoals Charles Van den Borren eerder hadden 
bepleit, zij het zonder veel gehoor te vinden. Sigiswald 
Kuijken ontpopte zich spoedig tot een internationaal 
erkende autoriteit in de ‘historically informed perfor-
mance’. Samen met andere muziekiconen zoals Gustav 
Leonhardt, Anner Bijlsma en René Jacobs plaatste hij 
Vlaanderen hiermee op de wereldkaart als epicentrum 
van de authentieke uitvoeringspraktijk.
 
Het legendarische ensemble La Petite Bande dat 
Sigiswald in 1972 oprichtte samen met Gustav 
Leonhardt, speelde en speelt hierin een doorslagge-
vende rol. Zijn talloze concertuitvoeringen in binnen- en 
buitenland werden ondersteund door studies over de 
bouw van en de speeltechnieken voor oude instrumen-
ten. Op basis van zijn onderzoek herintroduceerde 
Sigiswald Kuijken met veel brio vanaf 1969 de authen-
tieke “chin off”-speelwijze van de barokviool. Het instru-
ment wordt hierbij niet, zoals voordien gebruikelijk was, 
tussen kin en schouder geklemd maar rust vrij op de 
schouder. Deze speelwijze is thans de standaard in de 
authentieke uitvoeringspraktijk.
 
Zijn musicologisch onderzoek leidde ook tot de heront-
dekking van de violoncello da spalla, in vrije vertaling 
‘de schouder-cello’ die met een riem opgehangen 

wordt rond de schouders. Het is voor dit solistisch basin-
strument dat Bach zijn cellosuites schreef. Wat de vocale 
muziek van Bach betreft, implementeerde hij de resulta-
ten van het onderzoek van Joshua Rifkin. Hij beperkte de 
vocale bezetting bij de uitvoering van de cantates tot 
een solistisch kwartet in plaats van een koor en slankte 
ook het orkest af tot een bezetting zoals die gebruikelijk 
was in de tijd van Bach. Het resultaat is te beluisteren op 
de 18-delige reeks CD’s met Cantates van J.S. Bach 
waarvan La Petite Bande de opnames vorig jaar heeft 
voltooid. Deze opnames laten de cantates schitteren 
door hun lichtheid, transparantie en helderheid van 
tekstdeclamatie.

Al 50 jaar lang concerteert Sigiswald Kuijken over de hele 
wereld; eerst als lid van het Alarius-Ensemble, vanaf 1972 
als dirigent van La Petite Bande, en ook als gastdirigent 
van andere wereldvermaarde ensembles zoals “The 
Orchestra of the Age of Enlightment”. Het Kuijken 
Strijkkwartet, in 1986 opgericht samen met François 
Fernandez, zijn echtgenote Marleen Thiers en zijn broer 
Wieland, bracht hem ook bij de muziek van Haydn en 
Mozart. Ook bij dit repertorium klinkt de authentieke 
uitvoeringspraktijk door. Op hoeveel platen en cd’s zijn 
muzikale inzichten hun neerslag vonden, weet Sigiswald 
Kuijken wellicht zelf niet meer. Met La Petite Bande 
alleen al zijn het er ruim 100. Zij worden verspreid door de 
meest prestigieuze labels.

Al deze activiteiten hebben Sigiswald Kuijken niet verhin-
derd om als muziekpedagoog zijn kennis en geestdrift te 
delen met jonge musici. Vanaf 1971 was hij docent 
barokviool aan het Koninklijk Conservatorium van Den 
Haag. In 1993 werd hij aangesteld aan het Koninklijk 
Muziekconservatorium te Brussel. Hij kreeg talrijke buiten-
landse opdrachten als gastdocent, o.m. aan het London 
Royal College of Music en aan de Musikhochschule te 
Leipzig.

Leipzig brengt ons terug bij het uitgangspunt. De vele 
muzikale omzwervingen die Sigiswald Kuijken in zijn rijk 
gevulde loopbaan maakte, beletten hem niet steeds 
terug te keren naar de onovertroffen grootmeester, 
Johann Sebastian Bach.
 
In zijn boek ‘Blijf bij ons, Bach’ beschrijft hij zijn speciale 
band met Bach die zijn leven inspireerde en voor hem 
steeds opnieuw een bron van levensvreugde is die hij 
met ons deelt in zijn uitvoeringen en opnames. 

Aan Sigiswald Kuijken werd eerder al het eredoctoraat 
van de KU Leuven toegekend evenals de prijs voor 
Algemene Culturele Verdienste van de Vlaamse 
Gemeenschap. Met de toekenning van de Gouden 
Penning wil onze Academie opnieuw het belang van 
Sigiswald Kuijken benadrukken voor de ontwikkeling van 
het muziekleven in ons land en voor de uitstraling hiervan 
in het buitenland. Door zijn spiritualiteit, geestdrift en grote 
kunde, enthousiasmeert en inspireert hij steeds opnieuw 
talloze muziekliefhebbers en musici over de hele wereld.

Hubert Bocken en Lucien Posman

Sigiswald Kuijken - Gouden Penning 2016
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Het is mijn heilige overtuiging, dat Kunsten èn Weten-
schappen opborrelen uit deze ongrond, sinds de mens 
een hoger bewustzijn ontwikkelde.

Wetenschap begint bij intuïtie (dat is: een soort zéér sterk 
vermoeden vanuit de bron – ja, van waaruit ànders komt 
intuïtie?) die vervolgens rationeel en grondig wordt op de 
proef gesteld om te kijken of ze verifieerbaar is – en zo ja, 
dan maakt de wetenschapper (nu gesterkt door 
positieve ervaring) omzichtig de volgende stap, de 
volgende veronderstelling, die dan op dezelfde wijze 
wordt onderzocht. Etc, etc… Intuïtie en ervaring gaan 
hier dus hand in hand, bevruchten mekaar en brengen 
een geheel voort van “kennis” die dan ook vervolgens 
vaak veel praktische toepassingen kan doen ontstaan. 
Helemaal “objectief” is deze kennis nooit, weten we 
intussen, maar intussen bewijst ze grote diensten.
Bij elke “ontdekking” ziet de zuivere wetenschap (zo 
meen ik begrepen te hebben) vooral nieuwe mysteries 
die nog moeten ‘opgelost‘ worden: dit geheel van 
steeds nog voorlopige “kennis” is dus a.h.w. als een 
steeds groeiende boom waarvan de takken zich méér 
en méér verspreiden… Prachtig is dit, en het stemt 
helemaal overeen met het feit dat het heelal inderdaad 
uitdijt (vooralsnog tenminste, voor nog ettelijke miljoenen 
jaren…). 

De kunst (zo zie ik het) van haar kant vertrekt ook van 
intuïtie (dus, zoals de wetenschap vanuit dezelfde diepe 
onderlaag) en stelt iets voor (propose quelque chose), 
zich baserend op reeds bestaande ervaringen en 
technieken, vaak van vroegere meesters overgenomen 
en verder ontwikkeld. Ze probeert echter hierbij niet de 
problemen ‘op te lossen’ of de onbekende mechanis-
men te ontrafelen, zoals de wetenschap, maar ze zoekt 
ze eerder aan te duiden, ernaar te verwijzen. Zo wil de 
kunst een ervaring teweegbrengen, een soort subjectief 
“weten” bij de medemens, een beetje zoals een wegwij-
zer… Dit soort ervaring heeft misschien niet meteen een 
praktisch nut voor de mens, maar kan een onwaarschijn-
lijk sterke impuls zijn die energie en levenskracht geeft in 
momenten waar die misschien ontbrak… of ook ‘zo 
maar’…
 
Ik wil hierbij benadrukken dat ervaren op zich wel steeds 
een realiteit is – ook een “indruk “ is een ervaring en dus 
een realiteit. Ervaringen kunnen probleemloos de grens 
van de rationaliteit overschrijden - zonder enige twijfel of 
hindernis! Waarom zijn we ontroerd en geraakt door 
Bach en Rembrandt, en Van Gogh en Dostojewski? 
Waarom, vanwaar ook die plotse verrukkingen bij een 
indrukwekkende zonsondergang, of een of ander 
indringend landschap? Er is géén sluitend objectief 
antwoord op de vraag naar dit “waarom” - maar dat de 
beleving echt was, toen Bach en Rembrandt en de 
mooie zonsondergang ons troffen, dat staat buiten kijf. 

Als ik door dit betoog een klein beetje heb weten te doen 
aanvoelen hoe volgens mij Kunsten en Wetenschappen 
als heel diep verbonden verwanten te beschouwen zijn, 

ben ik blij. Zo gezien zijn ze misschien ook een beetje te 
vergelijken met de complementaire hoedanigheden 
van Yin en Yang in de oude Chinese wijsheid, waarbij 
dan de kunsten eerder de yin kant en wetenschap 
eerder de ‘yang” kant vertegenwoordigen - beide zijn 
onafscheidelijk en noodzakelijk.

Het gevaar ligt steeds op de loer, dat men bij het praten 
over aangelegenheden als deze in woorden verstrikt 
raakt. Daarom citeer ik graag de Deense filosoof Kierke-
gaard die zegt dat het kan gebeuren dat de taal breekt 
– wanneer ze de grens heeft bereikt van haar kunnen… 
En Ludwig Wittgensteins eindstelling (in zijn befaamde 
Tractatus logico-philosophicus uit 1918): “Over datgene 
waarover men niet spreken kan, moet men zwijgen” ligt 
in dezelfde lijn…

Als musicus heb ik het voordeel, zonder woorden toch te 
kunnen communiceren - ik moet niet zwijgen; en wat 
muziek aan mij en u allen reëel doet of kan doen, dat 
situeert zich meestal voorbij de woorden.

Daarom wil ik hier besluiten met muziek, en niet met 
woorden: ik speel u nog een beetje Bach - Bach, die (zo 
denk ik) als het ware bij de heilige Bron der Kunsten 
vertoeft en zich daar laaft aan de eeuwige ONGROND - 
en daarmee ons ook voedt.

(Hier volgde: de bourrée uit de derde cellosuite van 
Bach). 

Dat deze eerbiedwaardige Academie in haar Wijsheid 
besloot om mij met een Gouden Penning te eren, moet 
mij vanzelfsprekend tot dankbaarheid stemmen… Het 
verheugt mij als musicus bijzonder, dat de Academie 
door dit gebaar ons allen er duidelijk aan herinnert dat de 
muziek een rechtmatige plaats heeft in de schoot der 
Kunsten en Wetenschappen als geheel. 
Vanuit de Oudheid, en overgeleverd doorheen de 
Middeleeuwen tot in onze tijd, kennen we de befaamde 
Septem Artes Liberales (de 7 Vrije Kunsten):
 . de grammatica (spraak-kunst, d.w.z. de kunst van de   
   perfecte taal)
 . de logica of dialectica (kunst van het redeneren)
 . de retorica (welsprekendheid) 
en verder
 . de aritmetica (rekenkunde…)
 . de geometria (meetkunde)
 . de musica (klankleer, de leer der samenklank ook, der 
   harmonie)
 . en tenslotte de astronomia (kosmologie, de samen-
hang der hemellichamen). 

U ziet het: de muziek vertoeft daar in goed gezelschap... 
 
Als we ons even bezinnen - letterlijk: onze zinnen naar 
binnen richten - over deze mooie oude opsomming van 
de zogeheten 7 vrije kunsten, dan komt een zekere 
verbazing in ons (moderne mensen) op : deze 7 
“kunsten” delen wij vandaag liever op (rationeel als we 
zijn) in wetenschap enerzijds en kunst anderzijds.
 
Ja, ons huidige maatschappelijk klimaat heeft naar mijn 
mening een jammerlijke bres geslagen tussen wat weten-
schap en wat kunst zou zijn - gelukkig dat er hier en daar 
toch nog instituten zijn die - zoals deze Koninklijke 
Vlaamse Academie - de Kunsten èn Wetenschappen 
onder één vaandel blijven dragen, en daarmee een 
oude traditie voortzetten!

Ter gelegenheid van de onderscheiding die mij hier 
wordt verleend wil ik kort proberen de gemeenschappe-
lijke ondergrond van Kunsten en Wetenschappen te 
schetsen op mijn manier (zij het onvermijdelijk al stame-
lend...).

In ons westers maatschappijmodel beleven we méér dan 
we beseffen vooral de buitenkanten van het bestaan. 
Alles lijkt zo goed te gaan, en dàt wat we zonder veel 
nadenken “de wetenschap” noemen, maakt constant 
zoveel spectaculaire vorderingen dat het dagelijks leven 
steeds comfortabeler en makkelijker wordt. Althans 
schijnbaar - en voor de meesten onder ons, zo denken wij 
al te makkelijk…: we bannen het wisselend klimaat en de 
seizoenen uit ons leven met perfecte thermostaten en 
vochtigheidsregelaars, we reizen naar de andere kant 
van ons wereldbolletje alsof het slechts een blokje om 
was... Internet en TV vervangen bijna onze reële levenser-
varingen, en met ons mobieltje en andere slimme appa-
raatjes in de hand zijn we steeds “ergens anders” dan 
gewoon daar waar we eigenlijk zijn… Zo leven we steeds 
meer in een virtuele wereld… 

Het is mijn heilige overtuiging, dat Kunsten 
èn Wetenschappen opborrelen uit deze 
ongrond, sinds de mens een hoger bewustzijn 
ontwikkelde.

Ja, ons huidige maatschappelijk klimaat heeft naar mijn 
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“ ongrond, sinds de mens een hoger bewustzijn 

”

Wat intussen dreigt weg te deemsteren uit onze 
ervaringswereld is het gevoel van echte (niet virtuele) 
verbondenheid in tijd en ruimte. 
We hebben allen een oorsprong - onze ouders en 
voorvaderen, zonder wie we niet zouden bestaan; en zo 
leven we in de tijd - we zijn stuk van een geschiedenis, 
een gebeuren dat ook na ons zich zal verder zetten. 
In het raam van de universele ruimte waar de weten-
schap nu steeds meer wéét van heeft, is de wereldbol 
een klein onooglijk ding – en hij is tegelijk een reusachtig 
organisme in het licht van het microscopisch kleine. Op 
deze wondere aardbol, tegelijk stofje in het heelal, leven 
wij! 
Getuigt het niet van een kolossale lichtzinnigheid om dit 
alles slechts onachtzaam te beleven en liever steeds 
maar te willen ‘ontsnappen’ in virtuele werelden, om niet 
te hoeven geconfronteerd te zijn met de echte wereld 
om ons heen?

De oude Perzische Soefi-wijze uit de 13de eeuw Mevlana 
Rumi zei het al: jullie leven is als een koortsachtige 
vlucht…

De verbondenheid van de mensen in tijd en ruimte 
BESTAAT onvermijdelijk - we leven er midden in, of we dat 
nu willen of niet: ze IS het leven zelf. Als mens zijn we 
geroepen om hier bewust deel aan te hebben – en 
elkeen zal dit op zijn eigen manier beleven, en ook in 
mindere of meerdere mate bewust beleven (denk aan 
het mooie spreekwoord elke vogel zingt zoals hij gebekt is 
- ik zou daar willen aan toevoegen: maar hij moet wel 
zingen!). 
 

Dit bewustzijn van de verbondenheid, meer nog: van de 
samenhang van de mens met letterlijk ALLES (in het hele 
universum) is in wezen altijd binnen “handbereik”: we 
moeten het alleen maar even opzoeken en toelaten in 
onze ervaring, om er naderbij te komen, om het in ons 
binnenste te zoeken en er zo mogelijk contact mee te 
hebben. Dit is in feite de eeuwenoude oefening van 
meditatie, innerlijke concentratie - noem het ook gebed 
(in allerruimste zin) als je wil.

Als we er enigszins in slagen dit gevoel van verbonden-
heid te bespeuren binnen in ons, als we komen tot dit 
soort “weten” van de samenhang van alles (mens èn 
“dingen”), dàn zijn we aanbeland bij de diepste onder-
laag, waar de Oorsprong onnoembaar verborgen ligt… 

De Vlaamse schrijver en mysticus Eric Van Ruysbeek, die 
een 20-tal jaar geleden overleed, noemt dit heel mooi de 
“ongrond”… 
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Het is mijn heilige overtuiging, dat Kunsten èn Weten-
schappen opborrelen uit deze ongrond, sinds de mens 
een hoger bewustzijn ontwikkelde.

Wetenschap begint bij intuïtie (dat is: een soort zéér sterk 
vermoeden vanuit de bron – ja, van waaruit ànders komt 
intuïtie?) die vervolgens rationeel en grondig wordt op de 
proef gesteld om te kijken of ze verifieerbaar is – en zo ja, 
dan maakt de wetenschapper (nu gesterkt door 
positieve ervaring) omzichtig de volgende stap, de 
volgende veronderstelling, die dan op dezelfde wijze 
wordt onderzocht. Etc, etc… Intuïtie en ervaring gaan 
hier dus hand in hand, bevruchten mekaar en brengen 
een geheel voort van “kennis” die dan ook vervolgens 
vaak veel praktische toepassingen kan doen ontstaan. 
Helemaal “objectief” is deze kennis nooit, weten we 
intussen, maar intussen bewijst ze grote diensten.
Bij elke “ontdekking” ziet de zuivere wetenschap (zo 
meen ik begrepen te hebben) vooral nieuwe mysteries 
die nog moeten ‘opgelost‘ worden: dit geheel van 
steeds nog voorlopige “kennis” is dus a.h.w. als een 
steeds groeiende boom waarvan de takken zich méér 
en méér verspreiden… Prachtig is dit, en het stemt 
helemaal overeen met het feit dat het heelal inderdaad 
uitdijt (vooralsnog tenminste, voor nog ettelijke miljoenen 
jaren…). 

De kunst (zo zie ik het) van haar kant vertrekt ook van 
intuïtie (dus, zoals de wetenschap vanuit dezelfde diepe 
onderlaag) en stelt iets voor (propose quelque chose), 
zich baserend op reeds bestaande ervaringen en 
technieken, vaak van vroegere meesters overgenomen 
en verder ontwikkeld. Ze probeert echter hierbij niet de 
problemen ‘op te lossen’ of de onbekende mechanis-
men te ontrafelen, zoals de wetenschap, maar ze zoekt 
ze eerder aan te duiden, ernaar te verwijzen. Zo wil de 
kunst een ervaring teweegbrengen, een soort subjectief 
“weten” bij de medemens, een beetje zoals een wegwij-
zer… Dit soort ervaring heeft misschien niet meteen een 
praktisch nut voor de mens, maar kan een onwaarschijn-
lijk sterke impuls zijn die energie en levenskracht geeft in 
momenten waar die misschien ontbrak… of ook ‘zo 
maar’…
 
Ik wil hierbij benadrukken dat ervaren op zich wel steeds 
een realiteit is – ook een “indruk “ is een ervaring en dus 
een realiteit. Ervaringen kunnen probleemloos de grens 
van de rationaliteit overschrijden - zonder enige twijfel of 
hindernis! Waarom zijn we ontroerd en geraakt door 
Bach en Rembrandt, en Van Gogh en Dostojewski? 
Waarom, vanwaar ook die plotse verrukkingen bij een 
indrukwekkende zonsondergang, of een of ander 
indringend landschap? Er is géén sluitend objectief 
antwoord op de vraag naar dit “waarom” - maar dat de 
beleving echt was, toen Bach en Rembrandt en de 
mooie zonsondergang ons troffen, dat staat buiten kijf. 

Als ik door dit betoog een klein beetje heb weten te doen 
aanvoelen hoe volgens mij Kunsten en Wetenschappen 
als heel diep verbonden verwanten te beschouwen zijn, 

ben ik blij. Zo gezien zijn ze misschien ook een beetje te 
vergelijken met de complementaire hoedanigheden 
van Yin en Yang in de oude Chinese wijsheid, waarbij 
dan de kunsten eerder de yin kant en wetenschap 
eerder de ‘yang” kant vertegenwoordigen - beide zijn 
onafscheidelijk en noodzakelijk.

Het gevaar ligt steeds op de loer, dat men bij het praten 
over aangelegenheden als deze in woorden verstrikt 
raakt. Daarom citeer ik graag de Deense filosoof Kierke-
gaard die zegt dat het kan gebeuren dat de taal breekt 
– wanneer ze de grens heeft bereikt van haar kunnen… 
En Ludwig Wittgensteins eindstelling (in zijn befaamde 
Tractatus logico-philosophicus uit 1918): “Over datgene 
waarover men niet spreken kan, moet men zwijgen” ligt 
in dezelfde lijn…

Als musicus heb ik het voordeel, zonder woorden toch te 
kunnen communiceren - ik moet niet zwijgen; en wat 
muziek aan mij en u allen reëel doet of kan doen, dat 
situeert zich meestal voorbij de woorden.

Daarom wil ik hier besluiten met muziek, en niet met 
woorden: ik speel u nog een beetje Bach - Bach, die (zo 
denk ik) als het ware bij de heilige Bron der Kunsten 
vertoeft en zich daar laaft aan de eeuwige ONGROND - 
en daarmee ons ook voedt.

(Hier volgde: de bourrée uit de derde cellosuite van 
Bach). 

Dat deze eerbiedwaardige Academie in haar Wijsheid 
besloot om mij met een Gouden Penning te eren, moet 
mij vanzelfsprekend tot dankbaarheid stemmen… Het 
verheugt mij als musicus bijzonder, dat de Academie 
door dit gebaar ons allen er duidelijk aan herinnert dat de 
muziek een rechtmatige plaats heeft in de schoot der 
Kunsten en Wetenschappen als geheel. 
Vanuit de Oudheid, en overgeleverd doorheen de 
Middeleeuwen tot in onze tijd, kennen we de befaamde 
Septem Artes Liberales (de 7 Vrije Kunsten):
 . de grammatica (spraak-kunst, d.w.z. de kunst van de   
   perfecte taal)
 . de logica of dialectica (kunst van het redeneren)
 . de retorica (welsprekendheid) 
en verder
 . de aritmetica (rekenkunde…)
 . de geometria (meetkunde)
 . de musica (klankleer, de leer der samenklank ook, der 
   harmonie)
 . en tenslotte de astronomia (kosmologie, de samen-
hang der hemellichamen). 

U ziet het: de muziek vertoeft daar in goed gezelschap... 
 
Als we ons even bezinnen - letterlijk: onze zinnen naar 
binnen richten - over deze mooie oude opsomming van 
de zogeheten 7 vrije kunsten, dan komt een zekere 
verbazing in ons (moderne mensen) op : deze 7 
“kunsten” delen wij vandaag liever op (rationeel als we 
zijn) in wetenschap enerzijds en kunst anderzijds.
 
Ja, ons huidige maatschappelijk klimaat heeft naar mijn 
mening een jammerlijke bres geslagen tussen wat weten-
schap en wat kunst zou zijn - gelukkig dat er hier en daar 
toch nog instituten zijn die - zoals deze Koninklijke 
Vlaamse Academie - de Kunsten èn Wetenschappen 
onder één vaandel blijven dragen, en daarmee een 
oude traditie voortzetten!

Ter gelegenheid van de onderscheiding die mij hier 
wordt verleend wil ik kort proberen de gemeenschappe-
lijke ondergrond van Kunsten en Wetenschappen te 
schetsen op mijn manier (zij het onvermijdelijk al stame-
lend...).

In ons westers maatschappijmodel beleven we méér dan 
we beseffen vooral de buitenkanten van het bestaan. 
Alles lijkt zo goed te gaan, en dàt wat we zonder veel 
nadenken “de wetenschap” noemen, maakt constant 
zoveel spectaculaire vorderingen dat het dagelijks leven 
steeds comfortabeler en makkelijker wordt. Althans 
schijnbaar - en voor de meesten onder ons, zo denken wij 
al te makkelijk…: we bannen het wisselend klimaat en de 
seizoenen uit ons leven met perfecte thermostaten en 
vochtigheidsregelaars, we reizen naar de andere kant 
van ons wereldbolletje alsof het slechts een blokje om 
was... Internet en TV vervangen bijna onze reële levenser-
varingen, en met ons mobieltje en andere slimme appa-
raatjes in de hand zijn we steeds “ergens anders” dan 
gewoon daar waar we eigenlijk zijn… Zo leven we steeds 
meer in een virtuele wereld… 

Het is mijn heilige overtuiging, dat Kunsten 
èn Wetenschappen opborrelen uit deze 
ongrond, sinds de mens een hoger bewustzijn 
ontwikkelde.
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“ ongrond, sinds de mens een hoger bewustzijn 

”

Wat intussen dreigt weg te deemsteren uit onze 
ervaringswereld is het gevoel van echte (niet virtuele) 
verbondenheid in tijd en ruimte. 
We hebben allen een oorsprong - onze ouders en 
voorvaderen, zonder wie we niet zouden bestaan; en zo 
leven we in de tijd - we zijn stuk van een geschiedenis, 
een gebeuren dat ook na ons zich zal verder zetten. 
In het raam van de universele ruimte waar de weten-
schap nu steeds meer wéét van heeft, is de wereldbol 
een klein onooglijk ding – en hij is tegelijk een reusachtig 
organisme in het licht van het microscopisch kleine. Op 
deze wondere aardbol, tegelijk stofje in het heelal, leven 
wij! 
Getuigt het niet van een kolossale lichtzinnigheid om dit 
alles slechts onachtzaam te beleven en liever steeds 
maar te willen ‘ontsnappen’ in virtuele werelden, om niet 
te hoeven geconfronteerd te zijn met de echte wereld 
om ons heen?

De oude Perzische Soefi-wijze uit de 13de eeuw Mevlana 
Rumi zei het al: jullie leven is als een koortsachtige 
vlucht…

De verbondenheid van de mensen in tijd en ruimte 
BESTAAT onvermijdelijk - we leven er midden in, of we dat 
nu willen of niet: ze IS het leven zelf. Als mens zijn we 
geroepen om hier bewust deel aan te hebben – en 
elkeen zal dit op zijn eigen manier beleven, en ook in 
mindere of meerdere mate bewust beleven (denk aan 
het mooie spreekwoord elke vogel zingt zoals hij gebekt is 
- ik zou daar willen aan toevoegen: maar hij moet wel 
zingen!). 
 

Dit bewustzijn van de verbondenheid, meer nog: van de 
samenhang van de mens met letterlijk ALLES (in het hele 
universum) is in wezen altijd binnen “handbereik”: we 
moeten het alleen maar even opzoeken en toelaten in 
onze ervaring, om er naderbij te komen, om het in ons 
binnenste te zoeken en er zo mogelijk contact mee te 
hebben. Dit is in feite de eeuwenoude oefening van 
meditatie, innerlijke concentratie - noem het ook gebed 
(in allerruimste zin) als je wil.

Als we er enigszins in slagen dit gevoel van verbonden-
heid te bespeuren binnen in ons, als we komen tot dit 
soort “weten” van de samenhang van alles (mens èn 
“dingen”), dàn zijn we aanbeland bij de diepste onder-
laag, waar de Oorsprong onnoembaar verborgen ligt… 

De Vlaamse schrijver en mysticus Eric Van Ruysbeek, die 
een 20-tal jaar geleden overleed, noemt dit heel mooi de 
“ongrond”… 
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Het is mijn heilige overtuiging, dat Kunsten èn Weten-
schappen opborrelen uit deze ongrond, sinds de mens 
een hoger bewustzijn ontwikkelde.

Wetenschap begint bij intuïtie (dat is: een soort zéér sterk 
vermoeden vanuit de bron – ja, van waaruit ànders komt 
intuïtie?) die vervolgens rationeel en grondig wordt op de 
proef gesteld om te kijken of ze verifieerbaar is – en zo ja, 
dan maakt de wetenschapper (nu gesterkt door 
positieve ervaring) omzichtig de volgende stap, de 
volgende veronderstelling, die dan op dezelfde wijze 
wordt onderzocht. Etc, etc… Intuïtie en ervaring gaan 
hier dus hand in hand, bevruchten mekaar en brengen 
een geheel voort van “kennis” die dan ook vervolgens 
vaak veel praktische toepassingen kan doen ontstaan. 
Helemaal “objectief” is deze kennis nooit, weten we 
intussen, maar intussen bewijst ze grote diensten.
Bij elke “ontdekking” ziet de zuivere wetenschap (zo 
meen ik begrepen te hebben) vooral nieuwe mysteries 
die nog moeten ‘opgelost‘ worden: dit geheel van 
steeds nog voorlopige “kennis” is dus a.h.w. als een 
steeds groeiende boom waarvan de takken zich méér 
en méér verspreiden… Prachtig is dit, en het stemt 
helemaal overeen met het feit dat het heelal inderdaad 
uitdijt (vooralsnog tenminste, voor nog ettelijke miljoenen 
jaren…). 

De kunst (zo zie ik het) van haar kant vertrekt ook van 
intuïtie (dus, zoals de wetenschap vanuit dezelfde diepe 
onderlaag) en stelt iets voor (propose quelque chose), 
zich baserend op reeds bestaande ervaringen en 
technieken, vaak van vroegere meesters overgenomen 
en verder ontwikkeld. Ze probeert echter hierbij niet de 
problemen ‘op te lossen’ of de onbekende mechanis-
men te ontrafelen, zoals de wetenschap, maar ze zoekt 
ze eerder aan te duiden, ernaar te verwijzen. Zo wil de 
kunst een ervaring teweegbrengen, een soort subjectief 
“weten” bij de medemens, een beetje zoals een wegwij-
zer… Dit soort ervaring heeft misschien niet meteen een 
praktisch nut voor de mens, maar kan een onwaarschijn-
lijk sterke impuls zijn die energie en levenskracht geeft in 
momenten waar die misschien ontbrak… of ook ‘zo 
maar’…
 
Ik wil hierbij benadrukken dat ervaren op zich wel steeds 
een realiteit is – ook een “indruk “ is een ervaring en dus 
een realiteit. Ervaringen kunnen probleemloos de grens 
van de rationaliteit overschrijden - zonder enige twijfel of 
hindernis! Waarom zijn we ontroerd en geraakt door 
Bach en Rembrandt, en Van Gogh en Dostojewski? 
Waarom, vanwaar ook die plotse verrukkingen bij een 
indrukwekkende zonsondergang, of een of ander 
indringend landschap? Er is géén sluitend objectief 
antwoord op de vraag naar dit “waarom” - maar dat de 
beleving echt was, toen Bach en Rembrandt en de 
mooie zonsondergang ons troffen, dat staat buiten kijf. 

Als ik door dit betoog een klein beetje heb weten te doen 
aanvoelen hoe volgens mij Kunsten en Wetenschappen 
als heel diep verbonden verwanten te beschouwen zijn, 

ben ik blij. Zo gezien zijn ze misschien ook een beetje te 
vergelijken met de complementaire hoedanigheden 
van Yin en Yang in de oude Chinese wijsheid, waarbij 
dan de kunsten eerder de yin kant en wetenschap 
eerder de ‘yang” kant vertegenwoordigen - beide zijn 
onafscheidelijk en noodzakelijk.

Het gevaar ligt steeds op de loer, dat men bij het praten 
over aangelegenheden als deze in woorden verstrikt 
raakt. Daarom citeer ik graag de Deense filosoof Kierke-
gaard die zegt dat het kan gebeuren dat de taal breekt 
– wanneer ze de grens heeft bereikt van haar kunnen… 
En Ludwig Wittgensteins eindstelling (in zijn befaamde 
Tractatus logico-philosophicus uit 1918): “Over datgene 
waarover men niet spreken kan, moet men zwijgen” ligt 
in dezelfde lijn…

Als musicus heb ik het voordeel, zonder woorden toch te 
kunnen communiceren - ik moet niet zwijgen; en wat 
muziek aan mij en u allen reëel doet of kan doen, dat 
situeert zich meestal voorbij de woorden.

Daarom wil ik hier besluiten met muziek, en niet met 
woorden: ik speel u nog een beetje Bach - Bach, die (zo 
denk ik) als het ware bij de heilige Bron der Kunsten 
vertoeft en zich daar laaft aan de eeuwige ONGROND - 
en daarmee ons ook voedt.

(Hier volgde: de bourrée uit de derde cellosuite van 
Bach). 

Dat deze eerbiedwaardige Academie in haar Wijsheid 
besloot om mij met een Gouden Penning te eren, moet 
mij vanzelfsprekend tot dankbaarheid stemmen… Het 
verheugt mij als musicus bijzonder, dat de Academie 
door dit gebaar ons allen er duidelijk aan herinnert dat de 
muziek een rechtmatige plaats heeft in de schoot der 
Kunsten en Wetenschappen als geheel. 
Vanuit de Oudheid, en overgeleverd doorheen de 
Middeleeuwen tot in onze tijd, kennen we de befaamde 
Septem Artes Liberales (de 7 Vrije Kunsten):
 . de grammatica (spraak-kunst, d.w.z. de kunst van de   
   perfecte taal)
 . de logica of dialectica (kunst van het redeneren)
 . de retorica (welsprekendheid) 
en verder
 . de aritmetica (rekenkunde…)
 . de geometria (meetkunde)
 . de musica (klankleer, de leer der samenklank ook, der 
   harmonie)
 . en tenslotte de astronomia (kosmologie, de samen-
hang der hemellichamen). 

U ziet het: de muziek vertoeft daar in goed gezelschap... 
 
Als we ons even bezinnen - letterlijk: onze zinnen naar 
binnen richten - over deze mooie oude opsomming van 
de zogeheten 7 vrije kunsten, dan komt een zekere 
verbazing in ons (moderne mensen) op : deze 7 
“kunsten” delen wij vandaag liever op (rationeel als we 
zijn) in wetenschap enerzijds en kunst anderzijds.
 
Ja, ons huidige maatschappelijk klimaat heeft naar mijn 
mening een jammerlijke bres geslagen tussen wat weten-
schap en wat kunst zou zijn - gelukkig dat er hier en daar 
toch nog instituten zijn die - zoals deze Koninklijke 
Vlaamse Academie - de Kunsten èn Wetenschappen 
onder één vaandel blijven dragen, en daarmee een 
oude traditie voortzetten!

Ter gelegenheid van de onderscheiding die mij hier 
wordt verleend wil ik kort proberen de gemeenschappe-
lijke ondergrond van Kunsten en Wetenschappen te 
schetsen op mijn manier (zij het onvermijdelijk al stame-
lend...).

In ons westers maatschappijmodel beleven we méér dan 
we beseffen vooral de buitenkanten van het bestaan. 
Alles lijkt zo goed te gaan, en dàt wat we zonder veel 
nadenken “de wetenschap” noemen, maakt constant 
zoveel spectaculaire vorderingen dat het dagelijks leven 
steeds comfortabeler en makkelijker wordt. Althans 
schijnbaar - en voor de meesten onder ons, zo denken wij 
al te makkelijk…: we bannen het wisselend klimaat en de 
seizoenen uit ons leven met perfecte thermostaten en 
vochtigheidsregelaars, we reizen naar de andere kant 
van ons wereldbolletje alsof het slechts een blokje om 
was... Internet en TV vervangen bijna onze reële levenser-
varingen, en met ons mobieltje en andere slimme appa-
raatjes in de hand zijn we steeds “ergens anders” dan 
gewoon daar waar we eigenlijk zijn… Zo leven we steeds 
meer in een virtuele wereld… 

Het is mijn heilige overtuiging, dat Kunsten 
èn Wetenschappen opborrelen uit deze 
ongrond, sinds de mens een hoger bewustzijn 
ontwikkelde.
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Wat intussen dreigt weg te deemsteren uit onze 
ervaringswereld is het gevoel van echte (niet virtuele) 
verbondenheid in tijd en ruimte. 
We hebben allen een oorsprong - onze ouders en 
voorvaderen, zonder wie we niet zouden bestaan; en zo 
leven we in de tijd - we zijn stuk van een geschiedenis, 
een gebeuren dat ook na ons zich zal verder zetten. 
In het raam van de universele ruimte waar de weten-
schap nu steeds meer wéét van heeft, is de wereldbol 
een klein onooglijk ding – en hij is tegelijk een reusachtig 
organisme in het licht van het microscopisch kleine. Op 
deze wondere aardbol, tegelijk stofje in het heelal, leven 
wij! 
Getuigt het niet van een kolossale lichtzinnigheid om dit 
alles slechts onachtzaam te beleven en liever steeds 
maar te willen ‘ontsnappen’ in virtuele werelden, om niet 
te hoeven geconfronteerd te zijn met de echte wereld 
om ons heen?

De oude Perzische Soefi-wijze uit de 13de eeuw Mevlana 
Rumi zei het al: jullie leven is als een koortsachtige 
vlucht…

De verbondenheid van de mensen in tijd en ruimte 
BESTAAT onvermijdelijk - we leven er midden in, of we dat 
nu willen of niet: ze IS het leven zelf. Als mens zijn we 
geroepen om hier bewust deel aan te hebben – en 
elkeen zal dit op zijn eigen manier beleven, en ook in 
mindere of meerdere mate bewust beleven (denk aan 
het mooie spreekwoord elke vogel zingt zoals hij gebekt is 
- ik zou daar willen aan toevoegen: maar hij moet wel 
zingen!). 
 

Dit bewustzijn van de verbondenheid, meer nog: van de 
samenhang van de mens met letterlijk ALLES (in het hele 
universum) is in wezen altijd binnen “handbereik”: we 
moeten het alleen maar even opzoeken en toelaten in 
onze ervaring, om er naderbij te komen, om het in ons 
binnenste te zoeken en er zo mogelijk contact mee te 
hebben. Dit is in feite de eeuwenoude oefening van 
meditatie, innerlijke concentratie - noem het ook gebed 
(in allerruimste zin) als je wil.

Als we er enigszins in slagen dit gevoel van verbonden-
heid te bespeuren binnen in ons, als we komen tot dit 
soort “weten” van de samenhang van alles (mens èn 
“dingen”), dàn zijn we aanbeland bij de diepste onder-
laag, waar de Oorsprong onnoembaar verborgen ligt… 

De Vlaamse schrijver en mysticus Eric Van Ruysbeek, die 
een 20-tal jaar geleden overleed, noemt dit heel mooi de 
“ongrond”… 

Wetenschappen en Kunsten
Toespraak door Sigiswald Kuijken, Gouden Penning van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
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door de grondleggers Jean Monnet en Robert 
Schuman werd bedoeld. De concrete contouren van 
het bouwwerk worden maar steen per steen zichtbaar. 
De voltooiing van het gebouw vergt veel tijd. Ik verwijs  
heel eenvoudig naar Frankrijk, waar het centralistische 
Parijs er geen benul van had wat zich in de ‘Régions’ 
afspeelde. Pas midden de 19de eeuw begon Parijs 
interesse te krijgen voor de regio’s en werd de 
constructie Frankrijk pas goed zichtbaar. De ‘Founding 
Fathers’ Monnet en Schuman wilden zich bewust niet 
inlaten met het ‘kiezersvolk’, het contact met de 
burgers was niet hun eerste bekommernis. Ze hadden 
een project voor ogen dat de vijandschap tussen 
Duitsland en Frankrijk moest ontmijnen om een herha-
ling van de wereldbranden te voorkomen. Daarbij 
dachten ze aan de creatie van instellingen bevolkt met 
deskundigen die zich niet om de gunst van de kiezer 
hoefden te bekommeren. Het project had een 
uitgesproken economische inslag en begon met de 
oprichting van de EGKS (1951), gevolgd door de EEG 
(1958) en de EU (1991). Het Europese initiatief werd 
gebouwd op een basis van idealisme en werd wellicht 
daardoor vrij enthousiast onthaald”.

6. Eigenlijk was het een elitair project. Moet dat onder 
de druk van de omstandigheden niet veranderen?

Ian Buruma: “Ik was onder de indruk van de analyse 
door confrater Luuk van Middelaar tijdens de workshop 
over het herrezen nationalisme. Hij benadrukte dat in 
de beginfase (1953 tot pakweg 1980) de depolitisering 
van Europa een bewuste strategie was. De politieke 
angel werd eruit gehaald, met name door Duitsland en 
Frankrijk, teneinde in harmonie te kunnen werken aan 
één grote (economische) samenhang. Maar met het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het einde van de 
Koude Oorlog had de depolitisering haar grens bereikt. 
De wereld begon zich zo te ontwikkelen dat het project 
Europa een steeds grotere politieke inhoud kreeg. Het 
lijkt niet aangewezen om alleen in termen van econo-
mie te blijven denken. Hoe de politieke invulling eruit 
moet zien, daar is nog geen concreet antwoord op 
gekomen. Er zijn enkele voorzichtige stappen gezet 
met de aanstelling van een Voorzitter van de Europese 
Raad (president van Europa) en een Hoge Vertegen-
woordiger van het Buitenlands Beleid 
(buitenlandminister)”.

7. Met zijn diverse geledingen, Parlement, Europese 
Raad of Top, Raad van Ministers, Europese Commissie 
en hun trage besluitvorming blijft de EU voor de 
doorsnee burger inderdaad een ondoorzichtig, 
veeleer abstracte constructie. Komt daarbij, als het erg 
nijpt, dat alleen de regeringsleiders van de Top het voor 
het  zeggen lijken te hebben en de andere geledingen 
buiten spel worden gezet. En soms is de eendracht ver 
zoek. Getuige de aanpak van het vluchtelingenpro-
bleem. Komt daarbij dat de Einzelgänger Politik van 

Beweren dat de neuzen van de politieke leiders in de 
28 lidstaten van de Europese Unie heden ten dage niet 
allemaal in dezelfde richting staan, is op z’n zachtst 
gezegd een understatement. De problemen waar de 
Europese constructie momenteel mee geconfronteerd 
wordt, zijn legio. Denk aan de vluchtelingencrisis, de 
noodzaak van een grenswacht aan de buitengrenzen 
van de EU, de eenzijdige beslissingen om sommige 
binnengrenzen af te sluiten, de spreiding van de vluch-
telingen, de dreigende afbrokkeling van de Schengen 
zone, de strijd tegen het terrorisme. Los daarvan steken 
nationalistische reflexen her en der de kop op: de roep 
in Catalonië voor onafhankelijkheid, de politiek van de 
nieuwe Poolse regering die enkele beginselen van de 
democratie dreigt uit te hollen en het spookbeeld van 
een Brexit als het door premier Cameron aangekon-
digde referendum over het Britse lidmaatschap van de 
EU tegenvalt. Kortom, het fundament waarop de 
Europese Unie is gebouwd, met name het vrije verkeer 
van personen, goederen, diensten en kapitaal, dreigt 
weg te zakken. Net nu de boot Europa een woelige zee 
trotseert organiseerde de Klasse van de Mensweten-
schappen van de KVAB het denkersproject “The End of 
Postwar: welke toekomst voor Europa?”. Actueler kan 
je niet zijn. Als Denker werd prof. Ian Buruma aange-
trokken. Hij is de zoon van een Britse moeder en een 
Nederlandse vader, werd geboren in Den Haag, 
studeerde in Leiden en bekleedt momenteel de 
leerstoel Paul W. William Professor of Human Rights and 
Journalism aan Bard College New York. De consensus 
dat catastrofen als W.O. I en II zich nooit meer mogen 
herhalen, ligt aan de oprichting van het Europese 
project ten grondslag. Nationalisme en populisme 
duiken in toenemende mate op, het Europese idee is 
verbleekt. Hoe komt dat? Wat zijn de oorzaken? Op 
deze vragen probeerde het denkersproject een 
antwoord te vinden. Hoe is de denkoefening verlopen? 
Tot welke inzichten is men gekomen? Een gesprek met 
buitenlands expert Ian Buruma.
 

1. Wie heeft u benaderd met de vraag om deel te 
nemen aan het denkersproject van de KVAB en hoe is 
het thema ‘The End of Postwar: welke toekomst voor 
Europa?” tot stand gekomen?

Ian Buruma: “Marc Boone, professor geschiedenis aan 
de UGent heeft me benaderd mede namens  zijn 
Gentse collega Gita Deneckere en Jo Tollebeek van 
de KU Leuven. Over de inhoud raakten wij het snel 
eens. Waar beter nadenken over de toekomst van 
Europa dan op de plek waar het hele Europese gebeu-
ren zich afspeelt? Bovendien lijkt de Europese 
gedachte net op een scharnierpunt te zijn aangeland. 
Het tijdstip – ik toefde in oktober-december 2015 te 
Brussel – was perfect gekozen. Professor Boone sugge-
reerde dat het onderwerp naadloos aansloot bij mijn 
boek ‘Year Zero. A History of 1945’ dat eindigt met het 
idee van consensus over sociale gelijkheid en sociale 

Denkersprogramma The End of Postwar: Welke toekomst voor Europa?

Ian Buruma: “Ik denk dat de machtsverhoudingen 
tussen links en rechts in golven op en neer gaan. In een 
andere, aangepaste vorm kan het linkse of progres-
sieve gedachtegoed - het maakt niet uit hoe men het 
noemt - een tegengewicht vormen voor alles wat van 
rechts komt”.

9. Met name prof. Bea Cantillon, KVAB-lid en directeur 
van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck 
van de Universiteit Antwerpen, heeft al herhaaldelijk 
gewezen op de noodzaak van een sociaal Europa. 
Misschien kan zo’n beleid de burger nauwer betrekken 
bij het project Europa?

Ian Buruma: “Welke politiek kan de Europese Instellin-
gen dichter bij de bevolking brengen? De burger kan 
zeggen: Europa moet dit, Europa moet dat. Moet de 
voorkeur gaan naar een stevig buitenlands beleid, een 
gemeenschappelijke defensiepolitiek, een fiscaal 
beleid dat de respectieve wetgevingen van de diverse 
lidstaten op elkaar afstemt, een sociaal beleid? De 
kernvraag blijft echter: ‘Wat is Europa?’ Hoe kan men 
het politiek mondig maken? Moet het een Statenbond 
zijn waar een aantal bevoegdheden zoals defensie, 
buitenlands beleid, binnenlandse aangelegenheden, 
gemeenschappelijk zijn? Of dient de voorkeur te gaan 
naar een democratische federale staat met een verko-
zen federale regering? Welk beleid er moet zijn, is een 
vraag. Hoe men dit beleid kan legitimeren voor de 
Europese burger, een andere”. 

De welvaartsstaat was in het Westen 

bedoeld als een soort collectief tegenideaal 

voor het communisme in de Sovjet-Unie.

Europese Unie is gebouwd, met name het vrije verkeer 
van personen, goederen, diensten en kapitaal, dreigt 
weg te zakken. Net nu de boot Europa een woelige zee 

-
schappen van de KVAB het denkersproject “The End of 
Postwar: welke toekomst voor Europa?”. Actueler kan 

-
trokken. Hij is de zoon van een Britse moeder en een 
Nederlandse vader, werd geboren in Den Haag, 
studeerde in Leiden en bekleedt momenteel de 
leerstoel Paul W. William Professor of Human Rights and 

De welvaartsstaat was in het Westen 

bedoeld als een soort collectief tegenideaal 

voor het communisme in de Sovjet-Unie.
“
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democratie. Nou, het moment leek geknipt om het slot 
van het boek te actualiseren, eens terug te gaan kijken 
en te zien wat er van de consensus idee was overge-
bleven”.

2. Hoe kijkt u terug op uw verblijf in Brussel? Is de samen-
werking met de KVAB vlot verlopen?

Ian Buruma: “Ik kijk met veel plezier terug op mijn verblijf 
in Brussel en de KVAB. Het was erg stimulerend, ik heb er 
veel aan gehad. Zowel tijdens de workshops in oktober 
over het herrezen nationalisme en over het populisme 
die de naoorlogse consensus hebben ondergraven als 
op het afsluitende symposium in december had ik het 
genoegen confraters te leren kennen die me nieuwe 
inzichten hebben bijgebracht. En ook organisatorisch is 
alles piekfijn verlopen”.

3. Is er een verklaring gevonden voor het opstekende 
nationalisme en populisme?

Ian Buruma: “Met het einde van de Koude Oorlog en 
de implosie van de Sovjet-Unie is in West-Europa de 
verzorgingsstaat op de helling komen te staan. Ronald 
Reagan en Margaret Thatcher gingen een neo-liberale 
koers varen en maakten komaf met de idee dat de 
Staat het hele instrumentarium van sociale voorzienin-
gen moest beredderen. De welvaartsstaat was in het 
Westen bedoeld als een soort collectief tegenideaal 
voor het communisme in de Sovjet-Unie. Dit Westers 
tegengewicht heeft de sociaaldemocratie zoals ze 
beoefend werd binnen Europa sterk gestut. De val van 
het communisme heeft een gat geslagen in dit sociale 
paternalisme. Reagan en Thatcher vonden de 
welvaartsstaat te duur en de rol van de vakbond 
daarin te vergaand. Plaatsvervangend ontstond een 
pleidooi voor meer individualisme, waarbij de burger 
ertoe werd aangezet om meer voor zichzelf te zorgen. 
Met geld verdienen, is er niks mis, luidde de nieuwe 
mantra. Op zich was die nieuwe assertiviteitsvisie niet 
verkeerd, maar misschien waren de doorgevoerde 
hervormingen te radicaal. Als gevolg van de nieuwe 
visie groeide de kloof tussen arm en rijk, was er een 
toename van de economische ongelijkheid en van de 
armoede, brokkelde de solidariteit af, schoot het 
individualisme op. Er ontstond een maatschappelijk 
vacuüm waar dan het nieuwe populisme en het 
opflakkerende nationalisme zijn ingesprongen. De 

 Voor meer informatie volg het denkersprogramma The End of Postwar op de website www.kvab.be.

nieuwe ontwikkelingen grijpen terug op nostalgische 
reflexen die teruggaan op een gevoel van geborgen-
heid zoals dit werd gekoesterd in de natiestaat van 
weleer”.

4. Kan men gewagen van een verontrustende ontwik-
keling en wat is er tegen de opstoot van 
nationalisme/populisme te doen?

Ian Buruma: “Voor elke democratie is een cocktail van 
chauvinisme, radicalisering en onderdrukking van 
minderheden echt wel gevaarlijk. Het probleem moet 
zowel op nationaal als Europees niveau worden 
aangepakt. Het komt eerst de nationale democratieën 
toe om elk in hun eigen lidstaat een antwoord te 
vinden op de opflakkering van nationalisme en popu-
lisme en niet andersom. Laat men het Europese niveau 
hier eerst zijn gang gaan, wordt de indruk gewekt dat 
de natiestaten er voor spek en bonen bijlopen en zich 
moeten plooien naar de wensen van de Europese 
machinerie. Zoiets trapt op zere tenen. Eens de 
populistisch/nationalistische hemel uitgeklaard – hope-
lijk gaat het die weg op – kunnen de Europese instellin-
gen een helpende hand reiken om de toestand te 
consolideren”.

5. Eigenlijk heeft de doorsnee burger nooit echt warm 
gelopen voor het Europese project. Vaak worden de 
Europese instellingen en hun bureaucratie afgeschil-
derd als een ver weg mastodont die aan de lopende 
band regeltjes spuwt. Kan dat te maken hebben met 
het quasi afwezige communicatiebeleid van Europa?

Ian Buruma: “Met een falend communicatiebeleid 
heeft dat niks te maken. De Europese constructie blijft 
in de eerste plaats een abstract begrip dat in se ook zo 

Zetten nationalisme en populisme oude consensusmodel voorgoed opzij?
Interview met Denker Ian Buruma

Angela Merkel, de leidster van de sterkste natie, en 
haar oproep ‘Wir schaffen das’ niet door alle lidstaten 
in dank is afgenomen.

Ian Buruma: “Tja, de antwoorden op de voorbije en de 
huidige crisis waren niet altijd gelukkig. Al heb ik 
persoonlijk veel sympathie voor kanselier Merkel die 
Europa moreel de weg heeft gewezen. Concreet wat 
betreft de vluchtelingencrisis kampt de EU met een 
structureel probleem. Het ligt niet voor de hand alle 
binnengrenzen open te houden als de buitengrenzen 
zo poreus zijn. Bovendien kreeg de EU af te rekenen 
met een aantal praktische pijnpunten waarop niet kon 
worden geanticipeerd. Vaak wordt gesteld dat de 
vluchtelingenstroom vanuit Syrië een getal is wat nooit 
eerder is gezien. Dat is echter moeilijk in te schatten en 
als bewering ook niet helemaal correct. Tijdens de 
Koude Oorlog zijn er hier heel wat politieke vluchtelin-
gen opgevangen uit Hongarije en Vietnam. Maar dat 
verliep toen veel georganiseerder (en vaker onopge-
merkt) omdat de regeringen van de betrokken landen 
eraan meewerkten. Nu woedt er in Syrië een burger-
oorlog en met de regering Assad valt er niet te praten”.

8. De hele ontwikkeling boezemt de Europese burger 
geen vertrouwen in. Er is nochtans veel werk op de 
plank. De strijd tegen armoede, economische ongelijk-
heid bijvoorbeeld. Misschien is het liedje van de 
sociaaldemocratie toch nog niet helemaal uitgezon-
gen?
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de beginfase (1953 tot pakweg 1980) de depolitisering 
van Europa een bewuste strategie was. De politieke 
angel werd eruit gehaald, met name door Duitsland en 
Frankrijk, teneinde in harmonie te kunnen werken aan 
één grote (economische) samenhang. Maar met het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het einde van de 
Koude Oorlog had de depolitisering haar grens bereikt. 
De wereld begon zich zo te ontwikkelen dat het project 
Europa een steeds grotere politieke inhoud kreeg. Het 
lijkt niet aangewezen om alleen in termen van econo-
mie te blijven denken. Hoe de politieke invulling eruit 
moet zien, daar is nog geen concreet antwoord op 
gekomen. Er zijn enkele voorzichtige stappen gezet 
met de aanstelling van een Voorzitter van de Europese 
Raad (president van Europa) en een Hoge Vertegen-
woordiger van het Buitenlands Beleid 
(buitenlandminister)”.

7. Met zijn diverse geledingen, Parlement, Europese 
Raad of Top, Raad van Ministers, Europese Commissie 
en hun trage besluitvorming blijft de EU voor de 
doorsnee burger inderdaad een ondoorzichtig, 
veeleer abstracte constructie. Komt daarbij, als het erg 
nijpt, dat alleen de regeringsleiders van de Top het voor 
het  zeggen lijken te hebben en de andere geledingen 
buiten spel worden gezet. En soms is de eendracht ver 
zoek. Getuige de aanpak van het vluchtelingenpro-
bleem. Komt daarbij dat de Einzelgänger Politik van 

Beweren dat de neuzen van de politieke leiders in de 
28 lidstaten van de Europese Unie heden ten dage niet 
allemaal in dezelfde richting staan, is op z’n zachtst 
gezegd een understatement. De problemen waar de 
Europese constructie momenteel mee geconfronteerd 
wordt, zijn legio. Denk aan de vluchtelingencrisis, de 
noodzaak van een grenswacht aan de buitengrenzen 
van de EU, de eenzijdige beslissingen om sommige 
binnengrenzen af te sluiten, de spreiding van de vluch-
telingen, de dreigende afbrokkeling van de Schengen 
zone, de strijd tegen het terrorisme. Los daarvan steken 
nationalistische reflexen her en der de kop op: de roep 
in Catalonië voor onafhankelijkheid, de politiek van de 
nieuwe Poolse regering die enkele beginselen van de 
democratie dreigt uit te hollen en het spookbeeld van 
een Brexit als het door premier Cameron aangekon-
digde referendum over het Britse lidmaatschap van de 
EU tegenvalt. Kortom, het fundament waarop de 
Europese Unie is gebouwd, met name het vrije verkeer 
van personen, goederen, diensten en kapitaal, dreigt 
weg te zakken. Net nu de boot Europa een woelige zee 
trotseert organiseerde de Klasse van de Mensweten-
schappen van de KVAB het denkersproject “The End of 
Postwar: welke toekomst voor Europa?”. Actueler kan 
je niet zijn. Als Denker werd prof. Ian Buruma aange-
trokken. Hij is de zoon van een Britse moeder en een 
Nederlandse vader, werd geboren in Den Haag, 
studeerde in Leiden en bekleedt momenteel de 
leerstoel Paul W. William Professor of Human Rights and 
Journalism aan Bard College New York. De consensus 
dat catastrofen als W.O. I en II zich nooit meer mogen 
herhalen, ligt aan de oprichting van het Europese 
project ten grondslag. Nationalisme en populisme 
duiken in toenemende mate op, het Europese idee is 
verbleekt. Hoe komt dat? Wat zijn de oorzaken? Op 
deze vragen probeerde het denkersproject een 
antwoord te vinden. Hoe is de denkoefening verlopen? 
Tot welke inzichten is men gekomen? Een gesprek met 
buitenlands expert Ian Buruma.
 

1. Wie heeft u benaderd met de vraag om deel te 
nemen aan het denkersproject van de KVAB en hoe is 
het thema ‘The End of Postwar: welke toekomst voor 
Europa?” tot stand gekomen?

Ian Buruma: “Marc Boone, professor geschiedenis aan 
de UGent heeft me benaderd mede namens  zijn 
Gentse collega Gita Deneckere en Jo Tollebeek van 
de KU Leuven. Over de inhoud raakten wij het snel 
eens. Waar beter nadenken over de toekomst van 
Europa dan op de plek waar het hele Europese gebeu-
ren zich afspeelt? Bovendien lijkt de Europese 
gedachte net op een scharnierpunt te zijn aangeland. 
Het tijdstip – ik toefde in oktober-december 2015 te 
Brussel – was perfect gekozen. Professor Boone sugge-
reerde dat het onderwerp naadloos aansloot bij mijn 
boek ‘Year Zero. A History of 1945’ dat eindigt met het 
idee van consensus over sociale gelijkheid en sociale 
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Ian Buruma: “Ik denk dat de machtsverhoudingen 
tussen links en rechts in golven op en neer gaan. In een 
andere, aangepaste vorm kan het linkse of progres-
sieve gedachtegoed - het maakt niet uit hoe men het 
noemt - een tegengewicht vormen voor alles wat van 
rechts komt”.

9. Met name prof. Bea Cantillon, KVAB-lid en directeur 
van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck 
van de Universiteit Antwerpen, heeft al herhaaldelijk 
gewezen op de noodzaak van een sociaal Europa. 
Misschien kan zo’n beleid de burger nauwer betrekken 
bij het project Europa?

Ian Buruma: “Welke politiek kan de Europese Instellin-
gen dichter bij de bevolking brengen? De burger kan 
zeggen: Europa moet dit, Europa moet dat. Moet de 
voorkeur gaan naar een stevig buitenlands beleid, een 
gemeenschappelijke defensiepolitiek, een fiscaal 
beleid dat de respectieve wetgevingen van de diverse 
lidstaten op elkaar afstemt, een sociaal beleid? De 
kernvraag blijft echter: ‘Wat is Europa?’ Hoe kan men 
het politiek mondig maken? Moet het een Statenbond 
zijn waar een aantal bevoegdheden zoals defensie, 
buitenlands beleid, binnenlandse aangelegenheden, 
gemeenschappelijk zijn? Of dient de voorkeur te gaan 
naar een democratische federale staat met een verko-
zen federale regering? Welk beleid er moet zijn, is een 
vraag. Hoe men dit beleid kan legitimeren voor de 
Europese burger, een andere”. 

De welvaartsstaat was in het Westen 

bedoeld als een soort collectief tegenideaal 

voor het communisme in de Sovjet-Unie.

Europese Unie is gebouwd, met name het vrije verkeer 
van personen, goederen, diensten en kapitaal, dreigt 
weg te zakken. Net nu de boot Europa een woelige zee 

-
schappen van de KVAB het denkersproject “The End of 
Postwar: welke toekomst voor Europa?”. Actueler kan 

-
trokken. Hij is de zoon van een Britse moeder en een 
Nederlandse vader, werd geboren in Den Haag, 
studeerde in Leiden en bekleedt momenteel de 
leerstoel Paul W. William Professor of Human Rights and 
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democratie. Nou, het moment leek geknipt om het slot 
van het boek te actualiseren, eens terug te gaan kijken 
en te zien wat er van de consensus idee was overge-
bleven”.

2. Hoe kijkt u terug op uw verblijf in Brussel? Is de samen-
werking met de KVAB vlot verlopen?

Ian Buruma: “Ik kijk met veel plezier terug op mijn verblijf 
in Brussel en de KVAB. Het was erg stimulerend, ik heb er 
veel aan gehad. Zowel tijdens de workshops in oktober 
over het herrezen nationalisme en over het populisme 
die de naoorlogse consensus hebben ondergraven als 
op het afsluitende symposium in december had ik het 
genoegen confraters te leren kennen die me nieuwe 
inzichten hebben bijgebracht. En ook organisatorisch is 
alles piekfijn verlopen”.

3. Is er een verklaring gevonden voor het opstekende 
nationalisme en populisme?

Ian Buruma: “Met het einde van de Koude Oorlog en 
de implosie van de Sovjet-Unie is in West-Europa de 
verzorgingsstaat op de helling komen te staan. Ronald 
Reagan en Margaret Thatcher gingen een neo-liberale 
koers varen en maakten komaf met de idee dat de 
Staat het hele instrumentarium van sociale voorzienin-
gen moest beredderen. De welvaartsstaat was in het 
Westen bedoeld als een soort collectief tegenideaal 
voor het communisme in de Sovjet-Unie. Dit Westers 
tegengewicht heeft de sociaaldemocratie zoals ze 
beoefend werd binnen Europa sterk gestut. De val van 
het communisme heeft een gat geslagen in dit sociale 
paternalisme. Reagan en Thatcher vonden de 
welvaartsstaat te duur en de rol van de vakbond 
daarin te vergaand. Plaatsvervangend ontstond een 
pleidooi voor meer individualisme, waarbij de burger 
ertoe werd aangezet om meer voor zichzelf te zorgen. 
Met geld verdienen, is er niks mis, luidde de nieuwe 
mantra. Op zich was die nieuwe assertiviteitsvisie niet 
verkeerd, maar misschien waren de doorgevoerde 
hervormingen te radicaal. Als gevolg van de nieuwe 
visie groeide de kloof tussen arm en rijk, was er een 
toename van de economische ongelijkheid en van de 
armoede, brokkelde de solidariteit af, schoot het 
individualisme op. Er ontstond een maatschappelijk 
vacuüm waar dan het nieuwe populisme en het 
opflakkerende nationalisme zijn ingesprongen. De 

 Voor meer informatie volg het denkersprogramma The End of Postwar op de website www.kvab.be.

nieuwe ontwikkelingen grijpen terug op nostalgische 
reflexen die teruggaan op een gevoel van geborgen-
heid zoals dit werd gekoesterd in de natiestaat van 
weleer”.

4. Kan men gewagen van een verontrustende ontwik-
keling en wat is er tegen de opstoot van 
nationalisme/populisme te doen?

Ian Buruma: “Voor elke democratie is een cocktail van 
chauvinisme, radicalisering en onderdrukking van 
minderheden echt wel gevaarlijk. Het probleem moet 
zowel op nationaal als Europees niveau worden 
aangepakt. Het komt eerst de nationale democratieën 
toe om elk in hun eigen lidstaat een antwoord te 
vinden op de opflakkering van nationalisme en popu-
lisme en niet andersom. Laat men het Europese niveau 
hier eerst zijn gang gaan, wordt de indruk gewekt dat 
de natiestaten er voor spek en bonen bijlopen en zich 
moeten plooien naar de wensen van de Europese 
machinerie. Zoiets trapt op zere tenen. Eens de 
populistisch/nationalistische hemel uitgeklaard – hope-
lijk gaat het die weg op – kunnen de Europese instellin-
gen een helpende hand reiken om de toestand te 
consolideren”.

5. Eigenlijk heeft de doorsnee burger nooit echt warm 
gelopen voor het Europese project. Vaak worden de 
Europese instellingen en hun bureaucratie afgeschil-
derd als een ver weg mastodont die aan de lopende 
band regeltjes spuwt. Kan dat te maken hebben met 
het quasi afwezige communicatiebeleid van Europa?

Ian Buruma: “Met een falend communicatiebeleid 
heeft dat niks te maken. De Europese constructie blijft 
in de eerste plaats een abstract begrip dat in se ook zo 

Zetten nationalisme en populisme oude consensusmodel voorgoed opzij?
Interview met Denker Ian Buruma

Angela Merkel, de leidster van de sterkste natie, en 
haar oproep ‘Wir schaffen das’ niet door alle lidstaten 
in dank is afgenomen.

Ian Buruma: “Tja, de antwoorden op de voorbije en de 
huidige crisis waren niet altijd gelukkig. Al heb ik 
persoonlijk veel sympathie voor kanselier Merkel die 
Europa moreel de weg heeft gewezen. Concreet wat 
betreft de vluchtelingencrisis kampt de EU met een 
structureel probleem. Het ligt niet voor de hand alle 
binnengrenzen open te houden als de buitengrenzen 
zo poreus zijn. Bovendien kreeg de EU af te rekenen 
met een aantal praktische pijnpunten waarop niet kon 
worden geanticipeerd. Vaak wordt gesteld dat de 
vluchtelingenstroom vanuit Syrië een getal is wat nooit 
eerder is gezien. Dat is echter moeilijk in te schatten en 
als bewering ook niet helemaal correct. Tijdens de 
Koude Oorlog zijn er hier heel wat politieke vluchtelin-
gen opgevangen uit Hongarije en Vietnam. Maar dat 
verliep toen veel georganiseerder (en vaker onopge-
merkt) omdat de regeringen van de betrokken landen 
eraan meewerkten. Nu woedt er in Syrië een burger-
oorlog en met de regering Assad valt er niet te praten”.

8. De hele ontwikkeling boezemt de Europese burger 
geen vertrouwen in. Er is nochtans veel werk op de 
plank. De strijd tegen armoede, economische ongelijk-
heid bijvoorbeeld. Misschien is het liedje van de 
sociaaldemocratie toch nog niet helemaal uitgezon-
gen?
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door de grondleggers Jean Monnet en Robert 
Schuman werd bedoeld. De concrete contouren van 
het bouwwerk worden maar steen per steen zichtbaar. 
De voltooiing van het gebouw vergt veel tijd. Ik verwijs  
heel eenvoudig naar Frankrijk, waar het centralistische 
Parijs er geen benul van had wat zich in de ‘Régions’ 
afspeelde. Pas midden de 19de eeuw begon Parijs 
interesse te krijgen voor de regio’s en werd de 
constructie Frankrijk pas goed zichtbaar. De ‘Founding 
Fathers’ Monnet en Schuman wilden zich bewust niet 
inlaten met het ‘kiezersvolk’, het contact met de 
burgers was niet hun eerste bekommernis. Ze hadden 
een project voor ogen dat de vijandschap tussen 
Duitsland en Frankrijk moest ontmijnen om een herha-
ling van de wereldbranden te voorkomen. Daarbij 
dachten ze aan de creatie van instellingen bevolkt met 
deskundigen die zich niet om de gunst van de kiezer 
hoefden te bekommeren. Het project had een 
uitgesproken economische inslag en begon met de 
oprichting van de EGKS (1951), gevolgd door de EEG 
(1958) en de EU (1991). Het Europese initiatief werd 
gebouwd op een basis van idealisme en werd wellicht 
daardoor vrij enthousiast onthaald”.

6. Eigenlijk was het een elitair project. Moet dat onder 
de druk van de omstandigheden niet veranderen?

Ian Buruma: “Ik was onder de indruk van de analyse 
door confrater Luuk van Middelaar tijdens de workshop 
over het herrezen nationalisme. Hij benadrukte dat in 
de beginfase (1953 tot pakweg 1980) de depolitisering 
van Europa een bewuste strategie was. De politieke 
angel werd eruit gehaald, met name door Duitsland en 
Frankrijk, teneinde in harmonie te kunnen werken aan 
één grote (economische) samenhang. Maar met het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het einde van de 
Koude Oorlog had de depolitisering haar grens bereikt. 
De wereld begon zich zo te ontwikkelen dat het project 
Europa een steeds grotere politieke inhoud kreeg. Het 
lijkt niet aangewezen om alleen in termen van econo-
mie te blijven denken. Hoe de politieke invulling eruit 
moet zien, daar is nog geen concreet antwoord op 
gekomen. Er zijn enkele voorzichtige stappen gezet 
met de aanstelling van een Voorzitter van de Europese 
Raad (president van Europa) en een Hoge Vertegen-
woordiger van het Buitenlands Beleid 
(buitenlandminister)”.

7. Met zijn diverse geledingen, Parlement, Europese 
Raad of Top, Raad van Ministers, Europese Commissie 
en hun trage besluitvorming blijft de EU voor de 
doorsnee burger inderdaad een ondoorzichtig, 
veeleer abstracte constructie. Komt daarbij, als het erg 
nijpt, dat alleen de regeringsleiders van de Top het voor 
het  zeggen lijken te hebben en de andere geledingen 
buiten spel worden gezet. En soms is de eendracht ver 
zoek. Getuige de aanpak van het vluchtelingenpro-
bleem. Komt daarbij dat de Einzelgänger Politik van 

Beweren dat de neuzen van de politieke leiders in de 
28 lidstaten van de Europese Unie heden ten dage niet 
allemaal in dezelfde richting staan, is op z’n zachtst 
gezegd een understatement. De problemen waar de 
Europese constructie momenteel mee geconfronteerd 
wordt, zijn legio. Denk aan de vluchtelingencrisis, de 
noodzaak van een grenswacht aan de buitengrenzen 
van de EU, de eenzijdige beslissingen om sommige 
binnengrenzen af te sluiten, de spreiding van de vluch-
telingen, de dreigende afbrokkeling van de Schengen 
zone, de strijd tegen het terrorisme. Los daarvan steken 
nationalistische reflexen her en der de kop op: de roep 
in Catalonië voor onafhankelijkheid, de politiek van de 
nieuwe Poolse regering die enkele beginselen van de 
democratie dreigt uit te hollen en het spookbeeld van 
een Brexit als het door premier Cameron aangekon-
digde referendum over het Britse lidmaatschap van de 
EU tegenvalt. Kortom, het fundament waarop de 
Europese Unie is gebouwd, met name het vrije verkeer 
van personen, goederen, diensten en kapitaal, dreigt 
weg te zakken. Net nu de boot Europa een woelige zee 
trotseert organiseerde de Klasse van de Mensweten-
schappen van de KVAB het denkersproject “The End of 
Postwar: welke toekomst voor Europa?”. Actueler kan 
je niet zijn. Als Denker werd prof. Ian Buruma aange-
trokken. Hij is de zoon van een Britse moeder en een 
Nederlandse vader, werd geboren in Den Haag, 
studeerde in Leiden en bekleedt momenteel de 
leerstoel Paul W. William Professor of Human Rights and 
Journalism aan Bard College New York. De consensus 
dat catastrofen als W.O. I en II zich nooit meer mogen 
herhalen, ligt aan de oprichting van het Europese 
project ten grondslag. Nationalisme en populisme 
duiken in toenemende mate op, het Europese idee is 
verbleekt. Hoe komt dat? Wat zijn de oorzaken? Op 
deze vragen probeerde het denkersproject een 
antwoord te vinden. Hoe is de denkoefening verlopen? 
Tot welke inzichten is men gekomen? Een gesprek met 
buitenlands expert Ian Buruma.
 

1. Wie heeft u benaderd met de vraag om deel te 
nemen aan het denkersproject van de KVAB en hoe is 
het thema ‘The End of Postwar: welke toekomst voor 
Europa?” tot stand gekomen?

Ian Buruma: “Marc Boone, professor geschiedenis aan 
de UGent heeft me benaderd mede namens  zijn 
Gentse collega Gita Deneckere en Jo Tollebeek van 
de KU Leuven. Over de inhoud raakten wij het snel 
eens. Waar beter nadenken over de toekomst van 
Europa dan op de plek waar het hele Europese gebeu-
ren zich afspeelt? Bovendien lijkt de Europese 
gedachte net op een scharnierpunt te zijn aangeland. 
Het tijdstip – ik toefde in oktober-december 2015 te 
Brussel – was perfect gekozen. Professor Boone sugge-
reerde dat het onderwerp naadloos aansloot bij mijn 
boek ‘Year Zero. A History of 1945’ dat eindigt met het 
idee van consensus over sociale gelijkheid en sociale 
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Ian Buruma: “Ik denk dat de machtsverhoudingen 
tussen links en rechts in golven op en neer gaan. In een 
andere, aangepaste vorm kan het linkse of progres-
sieve gedachtegoed - het maakt niet uit hoe men het 
noemt - een tegengewicht vormen voor alles wat van 
rechts komt”.

9. Met name prof. Bea Cantillon, KVAB-lid en directeur 
van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck 
van de Universiteit Antwerpen, heeft al herhaaldelijk 
gewezen op de noodzaak van een sociaal Europa. 
Misschien kan zo’n beleid de burger nauwer betrekken 
bij het project Europa?

Ian Buruma: “Welke politiek kan de Europese Instellin-
gen dichter bij de bevolking brengen? De burger kan 
zeggen: Europa moet dit, Europa moet dat. Moet de 
voorkeur gaan naar een stevig buitenlands beleid, een 
gemeenschappelijke defensiepolitiek, een fiscaal 
beleid dat de respectieve wetgevingen van de diverse 
lidstaten op elkaar afstemt, een sociaal beleid? De 
kernvraag blijft echter: ‘Wat is Europa?’ Hoe kan men 
het politiek mondig maken? Moet het een Statenbond 
zijn waar een aantal bevoegdheden zoals defensie, 
buitenlands beleid, binnenlandse aangelegenheden, 
gemeenschappelijk zijn? Of dient de voorkeur te gaan 
naar een democratische federale staat met een verko-
zen federale regering? Welk beleid er moet zijn, is een 
vraag. Hoe men dit beleid kan legitimeren voor de 
Europese burger, een andere”. 

De welvaartsstaat was in het Westen 

bedoeld als een soort collectief tegenideaal 

voor het communisme in de Sovjet-Unie.

Europese Unie is gebouwd, met name het vrije verkeer 
van personen, goederen, diensten en kapitaal, dreigt 
weg te zakken. Net nu de boot Europa een woelige zee 

-
schappen van de KVAB het denkersproject “The End of 
Postwar: welke toekomst voor Europa?”. Actueler kan 

-
trokken. Hij is de zoon van een Britse moeder en een 
Nederlandse vader, werd geboren in Den Haag, 
studeerde in Leiden en bekleedt momenteel de 
leerstoel Paul W. William Professor of Human Rights and 
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democratie. Nou, het moment leek geknipt om het slot 
van het boek te actualiseren, eens terug te gaan kijken 
en te zien wat er van de consensus idee was overge-
bleven”.

2. Hoe kijkt u terug op uw verblijf in Brussel? Is de samen-
werking met de KVAB vlot verlopen?

Ian Buruma: “Ik kijk met veel plezier terug op mijn verblijf 
in Brussel en de KVAB. Het was erg stimulerend, ik heb er 
veel aan gehad. Zowel tijdens de workshops in oktober 
over het herrezen nationalisme en over het populisme 
die de naoorlogse consensus hebben ondergraven als 
op het afsluitende symposium in december had ik het 
genoegen confraters te leren kennen die me nieuwe 
inzichten hebben bijgebracht. En ook organisatorisch is 
alles piekfijn verlopen”.

3. Is er een verklaring gevonden voor het opstekende 
nationalisme en populisme?

Ian Buruma: “Met het einde van de Koude Oorlog en 
de implosie van de Sovjet-Unie is in West-Europa de 
verzorgingsstaat op de helling komen te staan. Ronald 
Reagan en Margaret Thatcher gingen een neo-liberale 
koers varen en maakten komaf met de idee dat de 
Staat het hele instrumentarium van sociale voorzienin-
gen moest beredderen. De welvaartsstaat was in het 
Westen bedoeld als een soort collectief tegenideaal 
voor het communisme in de Sovjet-Unie. Dit Westers 
tegengewicht heeft de sociaaldemocratie zoals ze 
beoefend werd binnen Europa sterk gestut. De val van 
het communisme heeft een gat geslagen in dit sociale 
paternalisme. Reagan en Thatcher vonden de 
welvaartsstaat te duur en de rol van de vakbond 
daarin te vergaand. Plaatsvervangend ontstond een 
pleidooi voor meer individualisme, waarbij de burger 
ertoe werd aangezet om meer voor zichzelf te zorgen. 
Met geld verdienen, is er niks mis, luidde de nieuwe 
mantra. Op zich was die nieuwe assertiviteitsvisie niet 
verkeerd, maar misschien waren de doorgevoerde 
hervormingen te radicaal. Als gevolg van de nieuwe 
visie groeide de kloof tussen arm en rijk, was er een 
toename van de economische ongelijkheid en van de 
armoede, brokkelde de solidariteit af, schoot het 
individualisme op. Er ontstond een maatschappelijk 
vacuüm waar dan het nieuwe populisme en het 
opflakkerende nationalisme zijn ingesprongen. De 

 Voor meer informatie volg het denkersprogramma The End of Postwar op de website www.kvab.be.

nieuwe ontwikkelingen grijpen terug op nostalgische 
reflexen die teruggaan op een gevoel van geborgen-
heid zoals dit werd gekoesterd in de natiestaat van 
weleer”.

4. Kan men gewagen van een verontrustende ontwik-
keling en wat is er tegen de opstoot van 
nationalisme/populisme te doen?

Ian Buruma: “Voor elke democratie is een cocktail van 
chauvinisme, radicalisering en onderdrukking van 
minderheden echt wel gevaarlijk. Het probleem moet 
zowel op nationaal als Europees niveau worden 
aangepakt. Het komt eerst de nationale democratieën 
toe om elk in hun eigen lidstaat een antwoord te 
vinden op de opflakkering van nationalisme en popu-
lisme en niet andersom. Laat men het Europese niveau 
hier eerst zijn gang gaan, wordt de indruk gewekt dat 
de natiestaten er voor spek en bonen bijlopen en zich 
moeten plooien naar de wensen van de Europese 
machinerie. Zoiets trapt op zere tenen. Eens de 
populistisch/nationalistische hemel uitgeklaard – hope-
lijk gaat het die weg op – kunnen de Europese instellin-
gen een helpende hand reiken om de toestand te 
consolideren”.

5. Eigenlijk heeft de doorsnee burger nooit echt warm 
gelopen voor het Europese project. Vaak worden de 
Europese instellingen en hun bureaucratie afgeschil-
derd als een ver weg mastodont die aan de lopende 
band regeltjes spuwt. Kan dat te maken hebben met 
het quasi afwezige communicatiebeleid van Europa?

Ian Buruma: “Met een falend communicatiebeleid 
heeft dat niks te maken. De Europese constructie blijft 
in de eerste plaats een abstract begrip dat in se ook zo 

Zetten nationalisme en populisme oude consensusmodel voorgoed opzij?
Interview met Denker Ian Buruma

Angela Merkel, de leidster van de sterkste natie, en 
haar oproep ‘Wir schaffen das’ niet door alle lidstaten 
in dank is afgenomen.

Ian Buruma: “Tja, de antwoorden op de voorbije en de 
huidige crisis waren niet altijd gelukkig. Al heb ik 
persoonlijk veel sympathie voor kanselier Merkel die 
Europa moreel de weg heeft gewezen. Concreet wat 
betreft de vluchtelingencrisis kampt de EU met een 
structureel probleem. Het ligt niet voor de hand alle 
binnengrenzen open te houden als de buitengrenzen 
zo poreus zijn. Bovendien kreeg de EU af te rekenen 
met een aantal praktische pijnpunten waarop niet kon 
worden geanticipeerd. Vaak wordt gesteld dat de 
vluchtelingenstroom vanuit Syrië een getal is wat nooit 
eerder is gezien. Dat is echter moeilijk in te schatten en 
als bewering ook niet helemaal correct. Tijdens de 
Koude Oorlog zijn er hier heel wat politieke vluchtelin-
gen opgevangen uit Hongarije en Vietnam. Maar dat 
verliep toen veel georganiseerder (en vaker onopge-
merkt) omdat de regeringen van de betrokken landen 
eraan meewerkten. Nu woedt er in Syrië een burger-
oorlog en met de regering Assad valt er niet te praten”.

8. De hele ontwikkeling boezemt de Europese burger 
geen vertrouwen in. Er is nochtans veel werk op de 
plank. De strijd tegen armoede, economische ongelijk-
heid bijvoorbeeld. Misschien is het liedje van de 
sociaaldemocratie toch nog niet helemaal uitgezon-
gen?
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door de grondleggers Jean Monnet en Robert 
Schuman werd bedoeld. De concrete contouren van 
het bouwwerk worden maar steen per steen zichtbaar. 
De voltooiing van het gebouw vergt veel tijd. Ik verwijs  
heel eenvoudig naar Frankrijk, waar het centralistische 
Parijs er geen benul van had wat zich in de ‘Régions’ 
afspeelde. Pas midden de 19de eeuw begon Parijs 
interesse te krijgen voor de regio’s en werd de 
constructie Frankrijk pas goed zichtbaar. De ‘Founding 
Fathers’ Monnet en Schuman wilden zich bewust niet 
inlaten met het ‘kiezersvolk’, het contact met de 
burgers was niet hun eerste bekommernis. Ze hadden 
een project voor ogen dat de vijandschap tussen 
Duitsland en Frankrijk moest ontmijnen om een herha-
ling van de wereldbranden te voorkomen. Daarbij 
dachten ze aan de creatie van instellingen bevolkt met 
deskundigen die zich niet om de gunst van de kiezer 
hoefden te bekommeren. Het project had een 
uitgesproken economische inslag en begon met de 
oprichting van de EGKS (1951), gevolgd door de EEG 
(1958) en de EU (1991). Het Europese initiatief werd 
gebouwd op een basis van idealisme en werd wellicht 
daardoor vrij enthousiast onthaald”.

6. Eigenlijk was het een elitair project. Moet dat onder 
de druk van de omstandigheden niet veranderen?

Ian Buruma: “Ik was onder de indruk van de analyse 
door confrater Luuk van Middelaar tijdens de workshop 
over het herrezen nationalisme. Hij benadrukte dat in 
de beginfase (1953 tot pakweg 1980) de depolitisering 
van Europa een bewuste strategie was. De politieke 
angel werd eruit gehaald, met name door Duitsland en 
Frankrijk, teneinde in harmonie te kunnen werken aan 
één grote (economische) samenhang. Maar met het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het einde van de 
Koude Oorlog had de depolitisering haar grens bereikt. 
De wereld begon zich zo te ontwikkelen dat het project 
Europa een steeds grotere politieke inhoud kreeg. Het 
lijkt niet aangewezen om alleen in termen van econo-
mie te blijven denken. Hoe de politieke invulling eruit 
moet zien, daar is nog geen concreet antwoord op 
gekomen. Er zijn enkele voorzichtige stappen gezet 
met de aanstelling van een Voorzitter van de Europese 
Raad (president van Europa) en een Hoge Vertegen-
woordiger van het Buitenlands Beleid 
(buitenlandminister)”.

7. Met zijn diverse geledingen, Parlement, Europese 
Raad of Top, Raad van Ministers, Europese Commissie 
en hun trage besluitvorming blijft de EU voor de 
doorsnee burger inderdaad een ondoorzichtig, 
veeleer abstracte constructie. Komt daarbij, als het erg 
nijpt, dat alleen de regeringsleiders van de Top het voor 
het  zeggen lijken te hebben en de andere geledingen 
buiten spel worden gezet. En soms is de eendracht ver 
zoek. Getuige de aanpak van het vluchtelingenpro-
bleem. Komt daarbij dat de Einzelgänger Politik van 
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Beweren dat de neuzen van de politieke leiders in de 
28 lidstaten van de Europese Unie heden ten dage niet 
allemaal in dezelfde richting staan, is op z’n zachtst 
gezegd een understatement. De problemen waar de 
Europese constructie momenteel mee geconfronteerd 
wordt, zijn legio. Denk aan de vluchtelingencrisis, de 
noodzaak van een grenswacht aan de buitengrenzen 
van de EU, de eenzijdige beslissingen om sommige 
binnengrenzen af te sluiten, de spreiding van de vluch-
telingen, de dreigende afbrokkeling van de Schengen 
zone, de strijd tegen het terrorisme. Los daarvan steken 
nationalistische reflexen her en der de kop op: de roep 
in Catalonië voor onafhankelijkheid, de politiek van de 
nieuwe Poolse regering die enkele beginselen van de 
democratie dreigt uit te hollen en het spookbeeld van 
een Brexit als het door premier Cameron aangekon-
digde referendum over het Britse lidmaatschap van de 
EU tegenvalt. Kortom, het fundament waarop de 
Europese Unie is gebouwd, met name het vrije verkeer 
van personen, goederen, diensten en kapitaal, dreigt 
weg te zakken. Net nu de boot Europa een woelige zee 
trotseert organiseerde de Klasse van de Mensweten-
schappen van de KVAB het denkersproject “The End of 
Postwar: welke toekomst voor Europa?”. Actueler kan 
je niet zijn. Als Denker werd prof. Ian Buruma aange-
trokken. Hij is de zoon van een Britse moeder en een 
Nederlandse vader, werd geboren in Den Haag, 
studeerde in Leiden en bekleedt momenteel de 
leerstoel Paul W. William Professor of Human Rights and 
Journalism aan Bard College New York. De consensus 
dat catastrofen als W.O. I en II zich nooit meer mogen 
herhalen, ligt aan de oprichting van het Europese 
project ten grondslag. Nationalisme en populisme 
duiken in toenemende mate op, het Europese idee is 
verbleekt. Hoe komt dat? Wat zijn de oorzaken? Op 
deze vragen probeerde het denkersproject een 
antwoord te vinden. Hoe is de denkoefening verlopen? 
Tot welke inzichten is men gekomen? Een gesprek met 
buitenlands expert Ian Buruma.
 

1. Wie heeft u benaderd met de vraag om deel te 
nemen aan het denkersproject van de KVAB en hoe is 
het thema ‘The End of Postwar: welke toekomst voor 
Europa?” tot stand gekomen?

Ian Buruma: “Marc Boone, professor geschiedenis aan 
de UGent heeft me benaderd mede namens  zijn 
Gentse collega Gita Deneckere en Jo Tollebeek van 
de KU Leuven. Over de inhoud raakten wij het snel 
eens. Waar beter nadenken over de toekomst van 
Europa dan op de plek waar het hele Europese gebeu-
ren zich afspeelt? Bovendien lijkt de Europese 
gedachte net op een scharnierpunt te zijn aangeland. 
Het tijdstip – ik toefde in oktober-december 2015 te 
Brussel – was perfect gekozen. Professor Boone sugge-
reerde dat het onderwerp naadloos aansloot bij mijn 
boek ‘Year Zero. A History of 1945’ dat eindigt met het 
idee van consensus over sociale gelijkheid en sociale 

Ian Buruma: “Ik denk dat de machtsverhoudingen 
tussen links en rechts in golven op en neer gaan. In een 
andere, aangepaste vorm kan het linkse of progres-
sieve gedachtegoed - het maakt niet uit hoe men het 
noemt - een tegengewicht vormen voor alles wat van 
rechts komt”.

9. Met name prof. Bea Cantillon, KVAB-lid en directeur 
van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck 
van de Universiteit Antwerpen, heeft al herhaaldelijk 
gewezen op de noodzaak van een sociaal Europa. 
Misschien kan zo’n beleid de burger nauwer betrekken 
bij het project Europa?

Ian Buruma: “Welke politiek kan de Europese Instellin-
gen dichter bij de bevolking brengen? De burger kan 
zeggen: Europa moet dit, Europa moet dat. Moet de 
voorkeur gaan naar een stevig buitenlands beleid, een 
gemeenschappelijke defensiepolitiek, een fiscaal 
beleid dat de respectieve wetgevingen van de diverse 
lidstaten op elkaar afstemt, een sociaal beleid? De 
kernvraag blijft echter: ‘Wat is Europa?’ Hoe kan men 
het politiek mondig maken? Moet het een Statenbond 
zijn waar een aantal bevoegdheden zoals defensie, 
buitenlands beleid, binnenlandse aangelegenheden, 
gemeenschappelijk zijn? Of dient de voorkeur te gaan 
naar een democratische federale staat met een verko-
zen federale regering? Welk beleid er moet zijn, is een 
vraag. Hoe men dit beleid kan legitimeren voor de 
Europese burger, een andere”. 

democratie. Nou, het moment leek geknipt om het slot 
van het boek te actualiseren, eens terug te gaan kijken 
en te zien wat er van de consensus idee was overge-
bleven”.

2. Hoe kijkt u terug op uw verblijf in Brussel? Is de samen-
werking met de KVAB vlot verlopen?

Ian Buruma: “Ik kijk met veel plezier terug op mijn verblijf 
in Brussel en de KVAB. Het was erg stimulerend, ik heb er 
veel aan gehad. Zowel tijdens de workshops in oktober 
over het herrezen nationalisme en over het populisme 
die de naoorlogse consensus hebben ondergraven als 
op het afsluitende symposium in december had ik het 
genoegen confraters te leren kennen die me nieuwe 
inzichten hebben bijgebracht. En ook organisatorisch is 
alles piekfijn verlopen”.

3. Is er een verklaring gevonden voor het opstekende 
nationalisme en populisme?

Ian Buruma: “Met het einde van de Koude Oorlog en 
de implosie van de Sovjet-Unie is in West-Europa de 
verzorgingsstaat op de helling komen te staan. Ronald 
Reagan en Margaret Thatcher gingen een neo-liberale 
koers varen en maakten komaf met de idee dat de 
Staat het hele instrumentarium van sociale voorzienin-
gen moest beredderen. De welvaartsstaat was in het 
Westen bedoeld als een soort collectief tegenideaal 
voor het communisme in de Sovjet-Unie. Dit Westers 
tegengewicht heeft de sociaaldemocratie zoals ze 
beoefend werd binnen Europa sterk gestut. De val van 
het communisme heeft een gat geslagen in dit sociale 
paternalisme. Reagan en Thatcher vonden de 
welvaartsstaat te duur en de rol van de vakbond 
daarin te vergaand. Plaatsvervangend ontstond een 
pleidooi voor meer individualisme, waarbij de burger 
ertoe werd aangezet om meer voor zichzelf te zorgen. 
Met geld verdienen, is er niks mis, luidde de nieuwe 
mantra. Op zich was die nieuwe assertiviteitsvisie niet 
verkeerd, maar misschien waren de doorgevoerde 
hervormingen te radicaal. Als gevolg van de nieuwe 
visie groeide de kloof tussen arm en rijk, was er een 
toename van de economische ongelijkheid en van de 
armoede, brokkelde de solidariteit af, schoot het 
individualisme op. Er ontstond een maatschappelijk 
vacuüm waar dan het nieuwe populisme en het 
opflakkerende nationalisme zijn ingesprongen. De 

nieuwe ontwikkelingen grijpen terug op nostalgische 
reflexen die teruggaan op een gevoel van geborgen-
heid zoals dit werd gekoesterd in de natiestaat van 
weleer”.

4. Kan men gewagen van een verontrustende ontwik-
keling en wat is er tegen de opstoot van 
nationalisme/populisme te doen?

Ian Buruma: “Voor elke democratie is een cocktail van 
chauvinisme, radicalisering en onderdrukking van 
minderheden echt wel gevaarlijk. Het probleem moet 
zowel op nationaal als Europees niveau worden 
aangepakt. Het komt eerst de nationale democratieën 
toe om elk in hun eigen lidstaat een antwoord te 
vinden op de opflakkering van nationalisme en popu-
lisme en niet andersom. Laat men het Europese niveau 
hier eerst zijn gang gaan, wordt de indruk gewekt dat 
de natiestaten er voor spek en bonen bijlopen en zich 
moeten plooien naar de wensen van de Europese 
machinerie. Zoiets trapt op zere tenen. Eens de 
populistisch/nationalistische hemel uitgeklaard – hope-
lijk gaat het die weg op – kunnen de Europese instellin-
gen een helpende hand reiken om de toestand te 
consolideren”.

5. Eigenlijk heeft de doorsnee burger nooit echt warm 
gelopen voor het Europese project. Vaak worden de 
Europese instellingen en hun bureaucratie afgeschil-
derd als een ver weg mastodont die aan de lopende 
band regeltjes spuwt. Kan dat te maken hebben met 
het quasi afwezige communicatiebeleid van Europa?

Ian Buruma: “Met een falend communicatiebeleid 
heeft dat niks te maken. De Europese constructie blijft 
in de eerste plaats een abstract begrip dat in se ook zo 

Juwelen zijn sculpturen voor het lichaam
Door Melanie De Vriese

Juweelontwerper Siegfried De Buck laat in de 
tentoonstelling Impressions zien dat hij veel meer 
belang hecht aan de vorm en de inhoud van zijn 
juwelen dan aan de materialen. Wars van alle 
trends en stromingen is hij de voorbije 45 jaar altijd 
zijn eigen weg gegaan. En dat levert mooie en 
draagbare kunstobjecten op. 

Siegfried De Buck heeft een uitgesproken mening 
over juwelen. Zijn hele leven al denkt hij na over de 
betekenis en het belang van juwelen. Volgens hem 
dienen juwelen niet alleen als sieraden om iemand 
te tooien of te versieren, maar ze zijn een vorm van 
communicatie. Juwelen brengen een boodschap 
aan de buitenwereld. "Het heeft niets te maken met 
schoonheid, maar met karakter", zegt hij. Juwelen 
zijn volgens Siegfried De Buck een verlengde van 
de persoonlijkheid van de drager. "Of het nu een 
man of vrouw is maakt weinig uit, maar de drager 
straalt dankzij de juwelen kracht uit. Juwelen 
accentueren de persoonlijkheid, maar mogen niet 
overheersen. Het is net zoals met hoeden. Sommige 
vrouwen staan prachtig met een hoed terwijl ande-
ren er door verpletterd raken". Bij het ontwerpen 
staat het lichaam centraal. "Ik bouw altijd rond een 

lichaam, het lichaam is de biotoop, juwelen zoeken 
hun plaats op het lichaam. Daarom hecht ik ook 
zoveel belang aan de draagbaarheid van een 
juweel".

De conservatrice van het Musée des Arts Décoratifs 
in Parijs, Madame Bizot, zei ooit: "Ce sont des sculp-
tures pour le corps", het zijn sculpturen voor het 
lichaam. En ze heeft voor 100 % gelijk. De juwelen 
van De Buck zijn unieke stukken, kunstobjecten. Zijn 
werk ligt in de collecties van heel wat musea. "Wan-
neer je kunst maakt, doe je dat niet voor een 
bepaalde doelgroep. Ik heb nooit een bepaald 
iemand voor ogen wanneer ik in mijn atelier zit te 
ontwerpen. Ik volg ook nooit trends. Commerciële 
objecten of reeksen maken, heeft me nooit geïnte-
resseerd. Mensen behagen doe ik niet, Ik maak wat 
uit mijn hart komt". Zijn werk is dan ook niet terug te 
vinden in het juwelencircuit. "Mensen worden 
verliefd op mijn werk en komen naar me toe. Ze zijn 
geïntrigeerd door wat ik doe en zien er iets in. Dat 
zijn mijn ambassadeurs die ook andere mensen 
zullen overtuigen om mijn juwelen te dragen".

Illustratie: De armband "Impressions" (foto: Didier 
Verriest) 

Vooruitblik 1: Siegfried De Buck Impressions

Overzichtstentoonstelling van werk van Siegfried De Buck van 18 februari tot 9 april 2016 in 
Gallery Caroline Van Hoek, Wolstraat 46, 1000 Brussel (tel. 02 644 45 11).
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Angela Merkel, de leidster van de sterkste natie, en 
haar oproep ‘Wir schaffen das’ niet door alle lidstaten 
in dank is afgenomen.

Ian Buruma: “Tja, de antwoorden op de voorbije en de 
huidige crisis waren niet altijd gelukkig. Al heb ik 
persoonlijk veel sympathie voor kanselier Merkel die 
Europa moreel de weg heeft gewezen. Concreet wat 
betreft de vluchtelingencrisis kampt de EU met een 
structureel probleem. Het ligt niet voor de hand alle 
binnengrenzen open te houden als de buitengrenzen 
zo poreus zijn. Bovendien kreeg de EU af te rekenen 
met een aantal praktische pijnpunten waarop niet kon 
worden geanticipeerd. Vaak wordt gesteld dat de 
vluchtelingenstroom vanuit Syrië een getal is wat nooit 
eerder is gezien. Dat is echter moeilijk in te schatten en 
als bewering ook niet helemaal correct. Tijdens de 
Koude Oorlog zijn er hier heel wat politieke vluchtelin-
gen opgevangen uit Hongarije en Vietnam. Maar dat 
verliep toen veel georganiseerder (en vaker onopge-
merkt) omdat de regeringen van de betrokken landen 
eraan meewerkten. Nu woedt er in Syrië een burger-
oorlog en met de regering Assad valt er niet te praten”.

8. De hele ontwikkeling boezemt de Europese burger 
geen vertrouwen in. Er is nochtans veel werk op de 
plank. De strijd tegen armoede, economische ongelijk-
heid bijvoorbeeld. Misschien is het liedje van de 
sociaaldemocratie toch nog niet helemaal uitgezon-
gen?

Denkersprogramma The End of Postwar: Welke toekomst voor Europa?
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door de grondleggers Jean Monnet en Robert 
Schuman werd bedoeld. De concrete contouren van 
het bouwwerk worden maar steen per steen zichtbaar. 
De voltooiing van het gebouw vergt veel tijd. Ik verwijs  
heel eenvoudig naar Frankrijk, waar het centralistische 
Parijs er geen benul van had wat zich in de ‘Régions’ 
afspeelde. Pas midden de 19de eeuw begon Parijs 
interesse te krijgen voor de regio’s en werd de 
constructie Frankrijk pas goed zichtbaar. De ‘Founding 
Fathers’ Monnet en Schuman wilden zich bewust niet 
inlaten met het ‘kiezersvolk’, het contact met de 
burgers was niet hun eerste bekommernis. Ze hadden 
een project voor ogen dat de vijandschap tussen 
Duitsland en Frankrijk moest ontmijnen om een herha-
ling van de wereldbranden te voorkomen. Daarbij 
dachten ze aan de creatie van instellingen bevolkt met 
deskundigen die zich niet om de gunst van de kiezer 
hoefden te bekommeren. Het project had een 
uitgesproken economische inslag en begon met de 
oprichting van de EGKS (1951), gevolgd door de EEG 
(1958) en de EU (1991). Het Europese initiatief werd 
gebouwd op een basis van idealisme en werd wellicht 
daardoor vrij enthousiast onthaald”.

6. Eigenlijk was het een elitair project. Moet dat onder 
de druk van de omstandigheden niet veranderen?

Ian Buruma: “Ik was onder de indruk van de analyse 
door confrater Luuk van Middelaar tijdens de workshop 
over het herrezen nationalisme. Hij benadrukte dat in 
de beginfase (1953 tot pakweg 1980) de depolitisering 
van Europa een bewuste strategie was. De politieke 
angel werd eruit gehaald, met name door Duitsland en 
Frankrijk, teneinde in harmonie te kunnen werken aan 
één grote (economische) samenhang. Maar met het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het einde van de 
Koude Oorlog had de depolitisering haar grens bereikt. 
De wereld begon zich zo te ontwikkelen dat het project 
Europa een steeds grotere politieke inhoud kreeg. Het 
lijkt niet aangewezen om alleen in termen van econo-
mie te blijven denken. Hoe de politieke invulling eruit 
moet zien, daar is nog geen concreet antwoord op 
gekomen. Er zijn enkele voorzichtige stappen gezet 
met de aanstelling van een Voorzitter van de Europese 
Raad (president van Europa) en een Hoge Vertegen-
woordiger van het Buitenlands Beleid 
(buitenlandminister)”.

7. Met zijn diverse geledingen, Parlement, Europese 
Raad of Top, Raad van Ministers, Europese Commissie 
en hun trage besluitvorming blijft de EU voor de 
doorsnee burger inderdaad een ondoorzichtig, 
veeleer abstracte constructie. Komt daarbij, als het erg 
nijpt, dat alleen de regeringsleiders van de Top het voor 
het  zeggen lijken te hebben en de andere geledingen 
buiten spel worden gezet. En soms is de eendracht ver 
zoek. Getuige de aanpak van het vluchtelingenpro-
bleem. Komt daarbij dat de Einzelgänger Politik van 
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Beweren dat de neuzen van de politieke leiders in de 
28 lidstaten van de Europese Unie heden ten dage niet 
allemaal in dezelfde richting staan, is op z’n zachtst 
gezegd een understatement. De problemen waar de 
Europese constructie momenteel mee geconfronteerd 
wordt, zijn legio. Denk aan de vluchtelingencrisis, de 
noodzaak van een grenswacht aan de buitengrenzen 
van de EU, de eenzijdige beslissingen om sommige 
binnengrenzen af te sluiten, de spreiding van de vluch-
telingen, de dreigende afbrokkeling van de Schengen 
zone, de strijd tegen het terrorisme. Los daarvan steken 
nationalistische reflexen her en der de kop op: de roep 
in Catalonië voor onafhankelijkheid, de politiek van de 
nieuwe Poolse regering die enkele beginselen van de 
democratie dreigt uit te hollen en het spookbeeld van 
een Brexit als het door premier Cameron aangekon-
digde referendum over het Britse lidmaatschap van de 
EU tegenvalt. Kortom, het fundament waarop de 
Europese Unie is gebouwd, met name het vrije verkeer 
van personen, goederen, diensten en kapitaal, dreigt 
weg te zakken. Net nu de boot Europa een woelige zee 
trotseert organiseerde de Klasse van de Mensweten-
schappen van de KVAB het denkersproject “The End of 
Postwar: welke toekomst voor Europa?”. Actueler kan 
je niet zijn. Als Denker werd prof. Ian Buruma aange-
trokken. Hij is de zoon van een Britse moeder en een 
Nederlandse vader, werd geboren in Den Haag, 
studeerde in Leiden en bekleedt momenteel de 
leerstoel Paul W. William Professor of Human Rights and 
Journalism aan Bard College New York. De consensus 
dat catastrofen als W.O. I en II zich nooit meer mogen 
herhalen, ligt aan de oprichting van het Europese 
project ten grondslag. Nationalisme en populisme 
duiken in toenemende mate op, het Europese idee is 
verbleekt. Hoe komt dat? Wat zijn de oorzaken? Op 
deze vragen probeerde het denkersproject een 
antwoord te vinden. Hoe is de denkoefening verlopen? 
Tot welke inzichten is men gekomen? Een gesprek met 
buitenlands expert Ian Buruma.
 

1. Wie heeft u benaderd met de vraag om deel te 
nemen aan het denkersproject van de KVAB en hoe is 
het thema ‘The End of Postwar: welke toekomst voor 
Europa?” tot stand gekomen?

Ian Buruma: “Marc Boone, professor geschiedenis aan 
de UGent heeft me benaderd mede namens  zijn 
Gentse collega Gita Deneckere en Jo Tollebeek van 
de KU Leuven. Over de inhoud raakten wij het snel 
eens. Waar beter nadenken over de toekomst van 
Europa dan op de plek waar het hele Europese gebeu-
ren zich afspeelt? Bovendien lijkt de Europese 
gedachte net op een scharnierpunt te zijn aangeland. 
Het tijdstip – ik toefde in oktober-december 2015 te 
Brussel – was perfect gekozen. Professor Boone sugge-
reerde dat het onderwerp naadloos aansloot bij mijn 
boek ‘Year Zero. A History of 1945’ dat eindigt met het 
idee van consensus over sociale gelijkheid en sociale 

Ian Buruma: “Ik denk dat de machtsverhoudingen 
tussen links en rechts in golven op en neer gaan. In een 
andere, aangepaste vorm kan het linkse of progres-
sieve gedachtegoed - het maakt niet uit hoe men het 
noemt - een tegengewicht vormen voor alles wat van 
rechts komt”.

9. Met name prof. Bea Cantillon, KVAB-lid en directeur 
van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck 
van de Universiteit Antwerpen, heeft al herhaaldelijk 
gewezen op de noodzaak van een sociaal Europa. 
Misschien kan zo’n beleid de burger nauwer betrekken 
bij het project Europa?

Ian Buruma: “Welke politiek kan de Europese Instellin-
gen dichter bij de bevolking brengen? De burger kan 
zeggen: Europa moet dit, Europa moet dat. Moet de 
voorkeur gaan naar een stevig buitenlands beleid, een 
gemeenschappelijke defensiepolitiek, een fiscaal 
beleid dat de respectieve wetgevingen van de diverse 
lidstaten op elkaar afstemt, een sociaal beleid? De 
kernvraag blijft echter: ‘Wat is Europa?’ Hoe kan men 
het politiek mondig maken? Moet het een Statenbond 
zijn waar een aantal bevoegdheden zoals defensie, 
buitenlands beleid, binnenlandse aangelegenheden, 
gemeenschappelijk zijn? Of dient de voorkeur te gaan 
naar een democratische federale staat met een verko-
zen federale regering? Welk beleid er moet zijn, is een 
vraag. Hoe men dit beleid kan legitimeren voor de 
Europese burger, een andere”. 

democratie. Nou, het moment leek geknipt om het slot 
van het boek te actualiseren, eens terug te gaan kijken 
en te zien wat er van de consensus idee was overge-
bleven”.

2. Hoe kijkt u terug op uw verblijf in Brussel? Is de samen-
werking met de KVAB vlot verlopen?

Ian Buruma: “Ik kijk met veel plezier terug op mijn verblijf 
in Brussel en de KVAB. Het was erg stimulerend, ik heb er 
veel aan gehad. Zowel tijdens de workshops in oktober 
over het herrezen nationalisme en over het populisme 
die de naoorlogse consensus hebben ondergraven als 
op het afsluitende symposium in december had ik het 
genoegen confraters te leren kennen die me nieuwe 
inzichten hebben bijgebracht. En ook organisatorisch is 
alles piekfijn verlopen”.

3. Is er een verklaring gevonden voor het opstekende 
nationalisme en populisme?

Ian Buruma: “Met het einde van de Koude Oorlog en 
de implosie van de Sovjet-Unie is in West-Europa de 
verzorgingsstaat op de helling komen te staan. Ronald 
Reagan en Margaret Thatcher gingen een neo-liberale 
koers varen en maakten komaf met de idee dat de 
Staat het hele instrumentarium van sociale voorzienin-
gen moest beredderen. De welvaartsstaat was in het 
Westen bedoeld als een soort collectief tegenideaal 
voor het communisme in de Sovjet-Unie. Dit Westers 
tegengewicht heeft de sociaaldemocratie zoals ze 
beoefend werd binnen Europa sterk gestut. De val van 
het communisme heeft een gat geslagen in dit sociale 
paternalisme. Reagan en Thatcher vonden de 
welvaartsstaat te duur en de rol van de vakbond 
daarin te vergaand. Plaatsvervangend ontstond een 
pleidooi voor meer individualisme, waarbij de burger 
ertoe werd aangezet om meer voor zichzelf te zorgen. 
Met geld verdienen, is er niks mis, luidde de nieuwe 
mantra. Op zich was die nieuwe assertiviteitsvisie niet 
verkeerd, maar misschien waren de doorgevoerde 
hervormingen te radicaal. Als gevolg van de nieuwe 
visie groeide de kloof tussen arm en rijk, was er een 
toename van de economische ongelijkheid en van de 
armoede, brokkelde de solidariteit af, schoot het 
individualisme op. Er ontstond een maatschappelijk 
vacuüm waar dan het nieuwe populisme en het 
opflakkerende nationalisme zijn ingesprongen. De 

nieuwe ontwikkelingen grijpen terug op nostalgische 
reflexen die teruggaan op een gevoel van geborgen-
heid zoals dit werd gekoesterd in de natiestaat van 
weleer”.

4. Kan men gewagen van een verontrustende ontwik-
keling en wat is er tegen de opstoot van 
nationalisme/populisme te doen?

Ian Buruma: “Voor elke democratie is een cocktail van 
chauvinisme, radicalisering en onderdrukking van 
minderheden echt wel gevaarlijk. Het probleem moet 
zowel op nationaal als Europees niveau worden 
aangepakt. Het komt eerst de nationale democratieën 
toe om elk in hun eigen lidstaat een antwoord te 
vinden op de opflakkering van nationalisme en popu-
lisme en niet andersom. Laat men het Europese niveau 
hier eerst zijn gang gaan, wordt de indruk gewekt dat 
de natiestaten er voor spek en bonen bijlopen en zich 
moeten plooien naar de wensen van de Europese 
machinerie. Zoiets trapt op zere tenen. Eens de 
populistisch/nationalistische hemel uitgeklaard – hope-
lijk gaat het die weg op – kunnen de Europese instellin-
gen een helpende hand reiken om de toestand te 
consolideren”.

5. Eigenlijk heeft de doorsnee burger nooit echt warm 
gelopen voor het Europese project. Vaak worden de 
Europese instellingen en hun bureaucratie afgeschil-
derd als een ver weg mastodont die aan de lopende 
band regeltjes spuwt. Kan dat te maken hebben met 
het quasi afwezige communicatiebeleid van Europa?

Ian Buruma: “Met een falend communicatiebeleid 
heeft dat niks te maken. De Europese constructie blijft 
in de eerste plaats een abstract begrip dat in se ook zo 

Juwelen zijn sculpturen voor het lichaam
Door Melanie De Vriese

Juweelontwerper Siegfried De Buck laat in de 
tentoonstelling Impressions zien dat hij veel meer 
belang hecht aan de vorm en de inhoud van zijn 
juwelen dan aan de materialen. Wars van alle 
trends en stromingen is hij de voorbije 45 jaar altijd 
zijn eigen weg gegaan. En dat levert mooie en 
draagbare kunstobjecten op. 

Siegfried De Buck heeft een uitgesproken mening 
over juwelen. Zijn hele leven al denkt hij na over de 
betekenis en het belang van juwelen. Volgens hem 
dienen juwelen niet alleen als sieraden om iemand 
te tooien of te versieren, maar ze zijn een vorm van 
communicatie. Juwelen brengen een boodschap 
aan de buitenwereld. "Het heeft niets te maken met 
schoonheid, maar met karakter", zegt hij. Juwelen 
zijn volgens Siegfried De Buck een verlengde van 
de persoonlijkheid van de drager. "Of het nu een 
man of vrouw is maakt weinig uit, maar de drager 
straalt dankzij de juwelen kracht uit. Juwelen 
accentueren de persoonlijkheid, maar mogen niet 
overheersen. Het is net zoals met hoeden. Sommige 
vrouwen staan prachtig met een hoed terwijl ande-
ren er door verpletterd raken". Bij het ontwerpen 
staat het lichaam centraal. "Ik bouw altijd rond een 

lichaam, het lichaam is de biotoop, juwelen zoeken 
hun plaats op het lichaam. Daarom hecht ik ook 
zoveel belang aan de draagbaarheid van een 
juweel".

De conservatrice van het Musée des Arts Décoratifs 
in Parijs, Madame Bizot, zei ooit: "Ce sont des sculp-
tures pour le corps", het zijn sculpturen voor het 
lichaam. En ze heeft voor 100 % gelijk. De juwelen 
van De Buck zijn unieke stukken, kunstobjecten. Zijn 
werk ligt in de collecties van heel wat musea. "Wan-
neer je kunst maakt, doe je dat niet voor een 
bepaalde doelgroep. Ik heb nooit een bepaald 
iemand voor ogen wanneer ik in mijn atelier zit te 
ontwerpen. Ik volg ook nooit trends. Commerciële 
objecten of reeksen maken, heeft me nooit geïnte-
resseerd. Mensen behagen doe ik niet, Ik maak wat 
uit mijn hart komt". Zijn werk is dan ook niet terug te 
vinden in het juwelencircuit. "Mensen worden 
verliefd op mijn werk en komen naar me toe. Ze zijn 
geïntrigeerd door wat ik doe en zien er iets in. Dat 
zijn mijn ambassadeurs die ook andere mensen 
zullen overtuigen om mijn juwelen te dragen".

Illustratie: De armband "Impressions" (foto: Didier 
Verriest) 

Vooruitblik 1: Siegfried De Buck Impressions

Overzichtstentoonstelling van werk van Siegfried De Buck van 18 februari tot 9 april 2016 in 
Gallery Caroline Van Hoek, Wolstraat 46, 1000 Brussel (tel. 02 644 45 11).
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Angela Merkel, de leidster van de sterkste natie, en 
haar oproep ‘Wir schaffen das’ niet door alle lidstaten 
in dank is afgenomen.

Ian Buruma: “Tja, de antwoorden op de voorbije en de 
huidige crisis waren niet altijd gelukkig. Al heb ik 
persoonlijk veel sympathie voor kanselier Merkel die 
Europa moreel de weg heeft gewezen. Concreet wat 
betreft de vluchtelingencrisis kampt de EU met een 
structureel probleem. Het ligt niet voor de hand alle 
binnengrenzen open te houden als de buitengrenzen 
zo poreus zijn. Bovendien kreeg de EU af te rekenen 
met een aantal praktische pijnpunten waarop niet kon 
worden geanticipeerd. Vaak wordt gesteld dat de 
vluchtelingenstroom vanuit Syrië een getal is wat nooit 
eerder is gezien. Dat is echter moeilijk in te schatten en 
als bewering ook niet helemaal correct. Tijdens de 
Koude Oorlog zijn er hier heel wat politieke vluchtelin-
gen opgevangen uit Hongarije en Vietnam. Maar dat 
verliep toen veel georganiseerder (en vaker onopge-
merkt) omdat de regeringen van de betrokken landen 
eraan meewerkten. Nu woedt er in Syrië een burger-
oorlog en met de regering Assad valt er niet te praten”.

8. De hele ontwikkeling boezemt de Europese burger 
geen vertrouwen in. Er is nochtans veel werk op de 
plank. De strijd tegen armoede, economische ongelijk-
heid bijvoorbeeld. Misschien is het liedje van de 
sociaaldemocratie toch nog niet helemaal uitgezon-
gen?

Denkersprogramma The End of Postwar: Welke toekomst voor Europa?
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door de grondleggers Jean Monnet en Robert 
Schuman werd bedoeld. De concrete contouren van 
het bouwwerk worden maar steen per steen zichtbaar. 
De voltooiing van het gebouw vergt veel tijd. Ik verwijs  
heel eenvoudig naar Frankrijk, waar het centralistische 
Parijs er geen benul van had wat zich in de ‘Régions’ 
afspeelde. Pas midden de 19de eeuw begon Parijs 
interesse te krijgen voor de regio’s en werd de 
constructie Frankrijk pas goed zichtbaar. De ‘Founding 
Fathers’ Monnet en Schuman wilden zich bewust niet 
inlaten met het ‘kiezersvolk’, het contact met de 
burgers was niet hun eerste bekommernis. Ze hadden 
een project voor ogen dat de vijandschap tussen 
Duitsland en Frankrijk moest ontmijnen om een herha-
ling van de wereldbranden te voorkomen. Daarbij 
dachten ze aan de creatie van instellingen bevolkt met 
deskundigen die zich niet om de gunst van de kiezer 
hoefden te bekommeren. Het project had een 
uitgesproken economische inslag en begon met de 
oprichting van de EGKS (1951), gevolgd door de EEG 
(1958) en de EU (1991). Het Europese initiatief werd 
gebouwd op een basis van idealisme en werd wellicht 
daardoor vrij enthousiast onthaald”.

6. Eigenlijk was het een elitair project. Moet dat onder 
de druk van de omstandigheden niet veranderen?

Ian Buruma: “Ik was onder de indruk van de analyse 
door confrater Luuk van Middelaar tijdens de workshop 
over het herrezen nationalisme. Hij benadrukte dat in 
de beginfase (1953 tot pakweg 1980) de depolitisering 
van Europa een bewuste strategie was. De politieke 
angel werd eruit gehaald, met name door Duitsland en 
Frankrijk, teneinde in harmonie te kunnen werken aan 
één grote (economische) samenhang. Maar met het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het einde van de 
Koude Oorlog had de depolitisering haar grens bereikt. 
De wereld begon zich zo te ontwikkelen dat het project 
Europa een steeds grotere politieke inhoud kreeg. Het 
lijkt niet aangewezen om alleen in termen van econo-
mie te blijven denken. Hoe de politieke invulling eruit 
moet zien, daar is nog geen concreet antwoord op 
gekomen. Er zijn enkele voorzichtige stappen gezet 
met de aanstelling van een Voorzitter van de Europese 
Raad (president van Europa) en een Hoge Vertegen-
woordiger van het Buitenlands Beleid 
(buitenlandminister)”.

7. Met zijn diverse geledingen, Parlement, Europese 
Raad of Top, Raad van Ministers, Europese Commissie 
en hun trage besluitvorming blijft de EU voor de 
doorsnee burger inderdaad een ondoorzichtig, 
veeleer abstracte constructie. Komt daarbij, als het erg 
nijpt, dat alleen de regeringsleiders van de Top het voor 
het  zeggen lijken te hebben en de andere geledingen 
buiten spel worden gezet. En soms is de eendracht ver 
zoek. Getuige de aanpak van het vluchtelingenpro-
bleem. Komt daarbij dat de Einzelgänger Politik van 
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Beweren dat de neuzen van de politieke leiders in de 
28 lidstaten van de Europese Unie heden ten dage niet 
allemaal in dezelfde richting staan, is op z’n zachtst 
gezegd een understatement. De problemen waar de 
Europese constructie momenteel mee geconfronteerd 
wordt, zijn legio. Denk aan de vluchtelingencrisis, de 
noodzaak van een grenswacht aan de buitengrenzen 
van de EU, de eenzijdige beslissingen om sommige 
binnengrenzen af te sluiten, de spreiding van de vluch-
telingen, de dreigende afbrokkeling van de Schengen 
zone, de strijd tegen het terrorisme. Los daarvan steken 
nationalistische reflexen her en der de kop op: de roep 
in Catalonië voor onafhankelijkheid, de politiek van de 
nieuwe Poolse regering die enkele beginselen van de 
democratie dreigt uit te hollen en het spookbeeld van 
een Brexit als het door premier Cameron aangekon-
digde referendum over het Britse lidmaatschap van de 
EU tegenvalt. Kortom, het fundament waarop de 
Europese Unie is gebouwd, met name het vrije verkeer 
van personen, goederen, diensten en kapitaal, dreigt 
weg te zakken. Net nu de boot Europa een woelige zee 
trotseert organiseerde de Klasse van de Mensweten-
schappen van de KVAB het denkersproject “The End of 
Postwar: welke toekomst voor Europa?”. Actueler kan 
je niet zijn. Als Denker werd prof. Ian Buruma aange-
trokken. Hij is de zoon van een Britse moeder en een 
Nederlandse vader, werd geboren in Den Haag, 
studeerde in Leiden en bekleedt momenteel de 
leerstoel Paul W. William Professor of Human Rights and 
Journalism aan Bard College New York. De consensus 
dat catastrofen als W.O. I en II zich nooit meer mogen 
herhalen, ligt aan de oprichting van het Europese 
project ten grondslag. Nationalisme en populisme 
duiken in toenemende mate op, het Europese idee is 
verbleekt. Hoe komt dat? Wat zijn de oorzaken? Op 
deze vragen probeerde het denkersproject een 
antwoord te vinden. Hoe is de denkoefening verlopen? 
Tot welke inzichten is men gekomen? Een gesprek met 
buitenlands expert Ian Buruma.
 

1. Wie heeft u benaderd met de vraag om deel te 
nemen aan het denkersproject van de KVAB en hoe is 
het thema ‘The End of Postwar: welke toekomst voor 
Europa?” tot stand gekomen?

Ian Buruma: “Marc Boone, professor geschiedenis aan 
de UGent heeft me benaderd mede namens  zijn 
Gentse collega Gita Deneckere en Jo Tollebeek van 
de KU Leuven. Over de inhoud raakten wij het snel 
eens. Waar beter nadenken over de toekomst van 
Europa dan op de plek waar het hele Europese gebeu-
ren zich afspeelt? Bovendien lijkt de Europese 
gedachte net op een scharnierpunt te zijn aangeland. 
Het tijdstip – ik toefde in oktober-december 2015 te 
Brussel – was perfect gekozen. Professor Boone sugge-
reerde dat het onderwerp naadloos aansloot bij mijn 
boek ‘Year Zero. A History of 1945’ dat eindigt met het 
idee van consensus over sociale gelijkheid en sociale 

Ian Buruma: “Ik denk dat de machtsverhoudingen 
tussen links en rechts in golven op en neer gaan. In een 
andere, aangepaste vorm kan het linkse of progres-
sieve gedachtegoed - het maakt niet uit hoe men het 
noemt - een tegengewicht vormen voor alles wat van 
rechts komt”.

9. Met name prof. Bea Cantillon, KVAB-lid en directeur 
van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck 
van de Universiteit Antwerpen, heeft al herhaaldelijk 
gewezen op de noodzaak van een sociaal Europa. 
Misschien kan zo’n beleid de burger nauwer betrekken 
bij het project Europa?

Ian Buruma: “Welke politiek kan de Europese Instellin-
gen dichter bij de bevolking brengen? De burger kan 
zeggen: Europa moet dit, Europa moet dat. Moet de 
voorkeur gaan naar een stevig buitenlands beleid, een 
gemeenschappelijke defensiepolitiek, een fiscaal 
beleid dat de respectieve wetgevingen van de diverse 
lidstaten op elkaar afstemt, een sociaal beleid? De 
kernvraag blijft echter: ‘Wat is Europa?’ Hoe kan men 
het politiek mondig maken? Moet het een Statenbond 
zijn waar een aantal bevoegdheden zoals defensie, 
buitenlands beleid, binnenlandse aangelegenheden, 
gemeenschappelijk zijn? Of dient de voorkeur te gaan 
naar een democratische federale staat met een verko-
zen federale regering? Welk beleid er moet zijn, is een 
vraag. Hoe men dit beleid kan legitimeren voor de 
Europese burger, een andere”. 

democratie. Nou, het moment leek geknipt om het slot 
van het boek te actualiseren, eens terug te gaan kijken 
en te zien wat er van de consensus idee was overge-
bleven”.

2. Hoe kijkt u terug op uw verblijf in Brussel? Is de samen-
werking met de KVAB vlot verlopen?

Ian Buruma: “Ik kijk met veel plezier terug op mijn verblijf 
in Brussel en de KVAB. Het was erg stimulerend, ik heb er 
veel aan gehad. Zowel tijdens de workshops in oktober 
over het herrezen nationalisme en over het populisme 
die de naoorlogse consensus hebben ondergraven als 
op het afsluitende symposium in december had ik het 
genoegen confraters te leren kennen die me nieuwe 
inzichten hebben bijgebracht. En ook organisatorisch is 
alles piekfijn verlopen”.

3. Is er een verklaring gevonden voor het opstekende 
nationalisme en populisme?

Ian Buruma: “Met het einde van de Koude Oorlog en 
de implosie van de Sovjet-Unie is in West-Europa de 
verzorgingsstaat op de helling komen te staan. Ronald 
Reagan en Margaret Thatcher gingen een neo-liberale 
koers varen en maakten komaf met de idee dat de 
Staat het hele instrumentarium van sociale voorzienin-
gen moest beredderen. De welvaartsstaat was in het 
Westen bedoeld als een soort collectief tegenideaal 
voor het communisme in de Sovjet-Unie. Dit Westers 
tegengewicht heeft de sociaaldemocratie zoals ze 
beoefend werd binnen Europa sterk gestut. De val van 
het communisme heeft een gat geslagen in dit sociale 
paternalisme. Reagan en Thatcher vonden de 
welvaartsstaat te duur en de rol van de vakbond 
daarin te vergaand. Plaatsvervangend ontstond een 
pleidooi voor meer individualisme, waarbij de burger 
ertoe werd aangezet om meer voor zichzelf te zorgen. 
Met geld verdienen, is er niks mis, luidde de nieuwe 
mantra. Op zich was die nieuwe assertiviteitsvisie niet 
verkeerd, maar misschien waren de doorgevoerde 
hervormingen te radicaal. Als gevolg van de nieuwe 
visie groeide de kloof tussen arm en rijk, was er een 
toename van de economische ongelijkheid en van de 
armoede, brokkelde de solidariteit af, schoot het 
individualisme op. Er ontstond een maatschappelijk 
vacuüm waar dan het nieuwe populisme en het 
opflakkerende nationalisme zijn ingesprongen. De 

nieuwe ontwikkelingen grijpen terug op nostalgische 
reflexen die teruggaan op een gevoel van geborgen-
heid zoals dit werd gekoesterd in de natiestaat van 
weleer”.

4. Kan men gewagen van een verontrustende ontwik-
keling en wat is er tegen de opstoot van 
nationalisme/populisme te doen?

Ian Buruma: “Voor elke democratie is een cocktail van 
chauvinisme, radicalisering en onderdrukking van 
minderheden echt wel gevaarlijk. Het probleem moet 
zowel op nationaal als Europees niveau worden 
aangepakt. Het komt eerst de nationale democratieën 
toe om elk in hun eigen lidstaat een antwoord te 
vinden op de opflakkering van nationalisme en popu-
lisme en niet andersom. Laat men het Europese niveau 
hier eerst zijn gang gaan, wordt de indruk gewekt dat 
de natiestaten er voor spek en bonen bijlopen en zich 
moeten plooien naar de wensen van de Europese 
machinerie. Zoiets trapt op zere tenen. Eens de 
populistisch/nationalistische hemel uitgeklaard – hope-
lijk gaat het die weg op – kunnen de Europese instellin-
gen een helpende hand reiken om de toestand te 
consolideren”.

5. Eigenlijk heeft de doorsnee burger nooit echt warm 
gelopen voor het Europese project. Vaak worden de 
Europese instellingen en hun bureaucratie afgeschil-
derd als een ver weg mastodont die aan de lopende 
band regeltjes spuwt. Kan dat te maken hebben met 
het quasi afwezige communicatiebeleid van Europa?

Ian Buruma: “Met een falend communicatiebeleid 
heeft dat niks te maken. De Europese constructie blijft 
in de eerste plaats een abstract begrip dat in se ook zo 

Juwelen zijn sculpturen voor het lichaam
Door Melanie De Vriese

Juweelontwerper Siegfried De Buck laat in de 
tentoonstelling Impressions zien dat hij veel meer 
belang hecht aan de vorm en de inhoud van zijn 
juwelen dan aan de materialen. Wars van alle 
trends en stromingen is hij de voorbije 45 jaar altijd 
zijn eigen weg gegaan. En dat levert mooie en 
draagbare kunstobjecten op. 

Siegfried De Buck heeft een uitgesproken mening 
over juwelen. Zijn hele leven al denkt hij na over de 
betekenis en het belang van juwelen. Volgens hem 
dienen juwelen niet alleen als sieraden om iemand 
te tooien of te versieren, maar ze zijn een vorm van 
communicatie. Juwelen brengen een boodschap 
aan de buitenwereld. "Het heeft niets te maken met 
schoonheid, maar met karakter", zegt hij. Juwelen 
zijn volgens Siegfried De Buck een verlengde van 
de persoonlijkheid van de drager. "Of het nu een 
man of vrouw is maakt weinig uit, maar de drager 
straalt dankzij de juwelen kracht uit. Juwelen 
accentueren de persoonlijkheid, maar mogen niet 
overheersen. Het is net zoals met hoeden. Sommige 
vrouwen staan prachtig met een hoed terwijl ande-
ren er door verpletterd raken". Bij het ontwerpen 
staat het lichaam centraal. "Ik bouw altijd rond een 

lichaam, het lichaam is de biotoop, juwelen zoeken 
hun plaats op het lichaam. Daarom hecht ik ook 
zoveel belang aan de draagbaarheid van een 
juweel".

De conservatrice van het Musée des Arts Décoratifs 
in Parijs, Madame Bizot, zei ooit: "Ce sont des sculp-
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Illustratie: De armband "Impressions" (foto: Didier 
Verriest) 

Vooruitblik 1: Siegfried De Buck Impressions

Overzichtstentoonstelling van werk van Siegfried De Buck van 18 februari tot 9 april 2016 in 
Gallery Caroline Van Hoek, Wolstraat 46, 1000 Brussel (tel. 02 644 45 11).
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Angela Merkel, de leidster van de sterkste natie, en 
haar oproep ‘Wir schaffen das’ niet door alle lidstaten 
in dank is afgenomen.

Ian Buruma: “Tja, de antwoorden op de voorbije en de 
huidige crisis waren niet altijd gelukkig. Al heb ik 
persoonlijk veel sympathie voor kanselier Merkel die 
Europa moreel de weg heeft gewezen. Concreet wat 
betreft de vluchtelingencrisis kampt de EU met een 
structureel probleem. Het ligt niet voor de hand alle 
binnengrenzen open te houden als de buitengrenzen 
zo poreus zijn. Bovendien kreeg de EU af te rekenen 
met een aantal praktische pijnpunten waarop niet kon 
worden geanticipeerd. Vaak wordt gesteld dat de 
vluchtelingenstroom vanuit Syrië een getal is wat nooit 
eerder is gezien. Dat is echter moeilijk in te schatten en 
als bewering ook niet helemaal correct. Tijdens de 
Koude Oorlog zijn er hier heel wat politieke vluchtelin-
gen opgevangen uit Hongarije en Vietnam. Maar dat 
verliep toen veel georganiseerder (en vaker onopge-
merkt) omdat de regeringen van de betrokken landen 
eraan meewerkten. Nu woedt er in Syrië een burger-
oorlog en met de regering Assad valt er niet te praten”.

8. De hele ontwikkeling boezemt de Europese burger 
geen vertrouwen in. Er is nochtans veel werk op de 
plank. De strijd tegen armoede, economische ongelijk-
heid bijvoorbeeld. Misschien is het liedje van de 
sociaaldemocratie toch nog niet helemaal uitgezon-
gen?

Denkersprogramma The End of Postwar: Welke toekomst voor Europa?
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Klasse Natuurwetenschappen

Koen Binnemans 
Koen Binnemans is professor chemie aan de KU Leuven. 
Hij werkte enige tijd aan de universiteiten van Rennes 
en Exeter. Rond 1997 startte hij zijn eigen onderzoekslijn 
rond onder meer metaalhoudende vloeibare kristallen, 
speciale metalen, ionische vloeistoffen en solventex-
tractie, met belangrijke toepassingen in de industrie op 
het gebied van recyclage.

Irène Gijbels
Irène Gijbels is professor statistiek aan de KU Leuven. Na 
haar doctoraat verbleef ze o.m. aan de Universiteit van 
North Carolina, aan het Mathematical Sciences and 
Research Institute in Berkeley, Californië, en in de 
hoedanigheid van "professeur adjoint" aan de UCL. 
Haar onderzoek situeert zich in de niet- en 
semi-parametrische statistiek, met grote internationale 
erkenning.

Klasse Menswetenschappen

Bart Keunen
Bart Keunen studeerde filosofie (KU Leuven) en 
literatuurwetenschap (UGent) en doctoreerde met 
een proefschrift over de literaire verbeelding van de 
grote stad. Hij doceert aan de Gentse universiteit 
literatuursociologie, Europese letterkunde en vergelij-
kende literatuurwetenschap. Hij bestudeert de relatie 
tussen literaire teksten, verstedelijking en moderniteit, 
en is expert op het vlak van de nieuwere narratologie 
en genretheorie m.b.t. de verbeelding van tijd en 
ruimte in literaire teksten. 

Koen Matthijs
Koen Matthijs is hoogleraar sociologie (KU Leuven) en 
hoofd van de onderzoeksgroep Family and Population 
Studies. Als historisch demograaf bestudeert hij de 
lange termijnevolutie van vruchtbaarheid, partner-
keuze, migratie en mortaliteit. Op lokaal vlak werkt hij 
mee aan het uitbouwen van Vlaamse historisch-
demografische databanken. Als gezinssocioloog gaat 
zijn aandacht naar levensloopanalyse, relatievorming 
en -ontbinding, demografische methodologie en 
sociale mobiliteit in de huidige tijd. 

Nieuwe leden KVAB

Nieuwe buitenlandse leden

Batja Mesquita
Batja Mesquita studeerde psychologie en filosofie, en 
doctoreerde aan de Universiteit van Amsterdam 
(1993). Nadien werkte ze als psychosociaal consulent 
voor Unicef in Bosnië. Daarna was ze verbonden aan 
de University of Michigan, Wake Forest University, North 
Carolina en was KNAW-fellow. Sinds 2007 is zij hoogle-
raar aan de KU Leuven en leidt het Centrum voor 
Sociale en Culturele Psychologie. Zij onderzoekt cultuur-
gebonden emoties, emoties in groepen, emotionele 
acculturatie en emotieregulatie.

Mieke Van Houtte
Mieke Van Houtte is hoogleraar sociologie aan de 
Universiteit Gent. Een belangrijk doel van haar onder-
zoek is inzicht krijgen in de correlaten van sociale onge-
lijkheid in het onderwijs. Een tweede onderzoekslijn 
heeft betrekking op de positie van seksuele minderhe-
den in de samenleving en de gevolgen voor hun 
welbevinden. Gender neemt in beide onderzoekslijnen 
een centrale plaats in. Ze was voorzitter van de 
Vlaamse Vereniging voor Sociologie van 2009 tot 2015. 

Klasse Kunsten

Wim Henderickx
Henderickx studeerde percussie en compositie aan het 
Conservatorium van Antwerpen, waar hij nu composi-
tie en muziekanalyse doceert. Hij begon als componist 
met kamermuziekwerken voor bevriende musici, 
waarna hij opdrachten kreeg van het Spiegel String 
Quartet (1992), de Beethoven Academie (1990) en de 
Muntschouwburg. Reizen door India en Nepal inspireer-
den hem tot de 7-delige Tantric Cycle (2004-2010). In 
1993 ontving hij de Prijs Vlaanderen-Québec, hij was 
laureaat van de KVAB (2002) en "artist-in-residence" bij 
deFilharmonie (2013).

Klasse Technische Wetenschappen

Tine Baelmans 
Tine Baelmans is gewoon hoogleraar ingenieursweten-
schappen aan de KU Leuven en verricht er onderzoek 
over verbeterd en optimaal thermisch ontwerp met 
toepassingen in koeling van de elektronica, warmtewis-
selaars, thermische opslag en fusiereactoren. Zij was 

vice-rector studentenbeleid en diversiteitsbeleid aan 
de KU Leuven van 2009 tot 2013. Op dit ogenblik is ze 
voorzitter van de raad van bestuur van ACCO, lid van 
de raden van bestuur van het SCK en van Melexis.

Greet Keppens 
Greet Keppens is vice-president bij Barco, een wereld-
speler in visualisatietechnologie. Ze haalde het diploma 
van master in de bio-ingenieurswetenschappen aan 
de UGent. Haar loopbaan startte in de zetmeelindustrie 
bij Amylum met een breed scala aan procestechnolo-
gieën. Na de dioxinecrisis verschoof haar rol naar voed-
selveiligheid en milieumanagement. In 2008 maakte ze 
de overstap naar Barco. Ze werd er de eerste vrouwe-
lijke operational manager, en nu is ze verantwoordelijk 
voor het management van nieuwe productontwikke-
ling.

Klasse Natuurwetenschappen

Louise Fresco
Louise fresco is voorzitter van Wageningen University, 
die bekend is op het gebied van voeding, landbouw 
en levenswetenschappen. Ze zet zich uitermate in voor 
de wereldvoedselproblematiek en was adjunct-
directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouwor-
ganisatie van de Verenigde Naties. 

Francis Halzen
Francis Halzen is professor aan de Universiteit van 
Wisconsin-Madison en directeur van het Institute for 
Elementary Particle Physics. Hij is de Principal Investiga-
tor van het IceCube-onderzoeksproject, ‘s werelds 
grootste neutrinodetector op Antarctica. Onlangs was 
hij in het nieuws als winnaar van de zeer prestigieuze 
Balzan Prijs.

Bert Weckhuyzen
Bert Weckhuyzen is professor anorganische chemie en 
katalyse aan de universiteit van Utrecht, en gastprofes-
sor aan Stanford, University College London en de KU 
Leuven. Hij leidt belangrijk onderzoek op het gebied 
van ontwerp, synthese, karakterisering en toepassing 
van katalytische vaste stoffen voor de omzetting van 
fossiele en hernieuwbare grondstoffen.

Klasse Menswetenschappen

Peter Clark
Peter Clark (°1944) is historicus, gespecialiseerd in de 
stedengeschiedenis. In 1975 werd hij hoogleraar in de 
Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universi-
teit van Leicester. Sinds 1999 is hij hoogleraar in 
Europese Stadsgeschiedenis aan de Universiteit van 
Helsinki. Hij was 3 maal VLAC-fellow van de KVAB en hij 
speelde een belangrijke rol bij het stimuleren van het 
stadshistorisch onderzoek in Vlaanderen.

Martha C. Howell
Martha C. Howell (°1944) is historica, gespecialiseerd in 
de geschiedenis van de vrouw tijdens de 15de en 16 
de eeuw, en in de studie van het krediet in de stedelijke 
samenleving in dezelfde periode. Zij was hoogleraar 
aan Columbia University, New York, en was tevens zeer 
intens betrokken bij het stadshistorisch onderzoek van 
de Nederlanden. In 2002-03 was zij VLAC-fellow aan de 
KVAB.

Klasse Kunsten

Griselda Pollock
Griselda Pollock is hoogleraar Social and Critical 
Histories of Art aan de Universiteit van Leeds en is er 
directeur van het Centre for Cultural Analysis, Theory 
and History. Zij is een eminent kunsthistorica en -critica 
betreffende culturele studies, feministische theorie, 
kunstgeschiedenis en gender studies.

Klasse Technische Wetenschappen

Gerbrans Ceder
Gerbrand Ceder is Chancellor’s Professor Materiaal-
kunde aan UC Berkeley.
Hij is een expert in de ontwikkeling van nieuwe materia-
len om die snel markt-klaar te krijgen met geavan-
ceerde computationele en experimentele methodes.  
Hij adviseert hierover de overheid van de Verenigde 
Staten.

Yvo Desmedt
Yvo Desmedt is Jonsson Distinguished Professor aan de 
universiteit van Texas in Dallas. Hij is een pionier en 
wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van 
cryptografie en de elektronische beveiliging van 
financiële transacties, het internet, medische data en 
"cloud computing".

Jan A. Van Mieghem
Jan Albert Van Mieghem is Distinguished Professor of 
Managerial Economics van Northwestern University in 
Evanston (Chicago). Hij heeft een internationale exper-
tise opgebouwd over de strategische planning en 
tactische uitvoering van producten, diensten en 
"supply chain operations".

Bestuurder Paul Van Houtte met de nieuwe leden Koen
Binnemans, Irène Gijbels en buitenlands lid Bert Weckhuyzen.

Bart Keunen, Koen Matthijs, Batja Mesquita en Mieke Van Houtte bij 
bestuurder Karel Velle.

Bestuurder Siegfried De Buck en 
Wim Henderickx.

Bestuurder Joos Vandewalle met Tine Baelmans, 
Greet Keppens en  buitenlands lid Jan Van Mieghem.

Sinds enkele jaren krijgen de leden van de KVAB een 
diploma. Dat diploma kwam tot stand in 2012 op 
initiatief van Derrick Gosselin (Klasse Technische Weten-
schappen) en van Francis Strauven (Klasse Kunsten) 
n.a.v. het 75-jarige jubileum van de KVAB in 2013. 
Derrick Gosselin schreef de tekst en koos het citaat van 
keizerin Maria Theresia. Francis Strauven stond in voor 
het grafisch ontwerp. Beiden waren verantwoordelijk 
voor de finale vormgeving. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van de oorspronkelijke perspectieftekening 
van het Paleis van de Prins van Oranje, thans het Paleis 
der Academiën, ontworpen door architect Charles 
Vander Straeten in 1823, en van het logo van de KVAB, 
ontworpen door Jozef Cantré in 1947. Het citaat van 
H.M. keizerin Maria Theresia werd ontleend aan de 
door haar in 1772 ondertekende Stichtingsakte die aan 
de oorsprong lag van de Academie.

De voorkeur ging uit naar een eentalig in het Neder-
lands gesteld diploma, zowel voor de gewone als voor 
de buitenlandse leden, dit geheel in lijn met wat in de 
buitenlandse academiën gebruikelijk is. De titel op het 
diploma “Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten” werd in goud 
gedrukt. De naam van het academielid en de datum 
van zijn/haar officiële aanvaarding werden gekalligra-
feerd door Joke van den Brandt.

Nominaties
De KVAB verkiest elk jaar een beperkt aantal nieuwe 
leden. Externe nominaties voor lidmaatschap van de 
Academie zijn mogelijk. De nominatie moet per brief 
met kopie per e-mail naar de vast secretaris worden 
gestuurd ten laatste op 30 april 2016 en is slechts 
ontvankelijk indien zij de verdiensten van de kandidaat 
omstandig toelicht en een actuele samenvatting van 
het curriculum vitae van de genomineerde bevat. 
Indien de nominatie zonder gevolg blijft wordt de 
persoon die de nominatie deed hiervan op de hoogte 
gebracht door de vast secretaris (zie ook 
www.kvab.be). 
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gestuurd ten laatste op 30 april 2016 en is slechts 
ontvankelijk indien zij de verdiensten van de kandidaat 
omstandig toelicht en een actuele samenvatting van 
het curriculum vitae van de genomineerde bevat. 
Indien de nominatie zonder gevolg blijft wordt de 
persoon die de nominatie deed hiervan op de hoogte 
gebracht door de vast secretaris (zie ook 
www.kvab.be). 
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Klasse Natuurwetenschappen

Koen Binnemans 
Koen Binnemans is professor chemie aan de KU Leuven. 
Hij werkte enige tijd aan de universiteiten van Rennes 
en Exeter. Rond 1997 startte hij zijn eigen onderzoekslijn 
rond onder meer metaalhoudende vloeibare kristallen, 
speciale metalen, ionische vloeistoffen en solventex-
tractie, met belangrijke toepassingen in de industrie op 
het gebied van recyclage.

Irène Gijbels
Irène Gijbels is professor statistiek aan de KU Leuven. Na 
haar doctoraat verbleef ze o.m. aan de Universiteit van 
North Carolina, aan het Mathematical Sciences and 
Research Institute in Berkeley, Californië, en in de 
hoedanigheid van "professeur adjoint" aan de UCL. 
Haar onderzoek situeert zich in de niet- en 
semi-parametrische statistiek, met grote internationale 
erkenning.

Klasse Menswetenschappen

Bart Keunen
Bart Keunen studeerde filosofie (KU Leuven) en 
literatuurwetenschap (UGent) en doctoreerde met 
een proefschrift over de literaire verbeelding van de 
grote stad. Hij doceert aan de Gentse universiteit 
literatuursociologie, Europese letterkunde en vergelij-
kende literatuurwetenschap. Hij bestudeert de relatie 
tussen literaire teksten, verstedelijking en moderniteit, 
en is expert op het vlak van de nieuwere narratologie 
en genretheorie m.b.t. de verbeelding van tijd en 
ruimte in literaire teksten. 

Koen Matthijs
Koen Matthijs is hoogleraar sociologie (KU Leuven) en 
hoofd van de onderzoeksgroep Family and Population 
Studies. Als historisch demograaf bestudeert hij de 
lange termijnevolutie van vruchtbaarheid, partner-
keuze, migratie en mortaliteit. Op lokaal vlak werkt hij 
mee aan het uitbouwen van Vlaamse historisch-
demografische databanken. Als gezinssocioloog gaat 
zijn aandacht naar levensloopanalyse, relatievorming 
en -ontbinding, demografische methodologie en 
sociale mobiliteit in de huidige tijd. 

Nieuwe leden KVAB

Nieuwe buitenlandse leden

Batja Mesquita
Batja Mesquita studeerde psychologie en filosofie, en 
doctoreerde aan de Universiteit van Amsterdam 
(1993). Nadien werkte ze als psychosociaal consulent 
voor Unicef in Bosnië. Daarna was ze verbonden aan 
de University of Michigan, Wake Forest University, North 
Carolina en was KNAW-fellow. Sinds 2007 is zij hoogle-
raar aan de KU Leuven en leidt het Centrum voor 
Sociale en Culturele Psychologie. Zij onderzoekt cultuur-
gebonden emoties, emoties in groepen, emotionele 
acculturatie en emotieregulatie.

Mieke Van Houtte
Mieke Van Houtte is hoogleraar sociologie aan de 
Universiteit Gent. Een belangrijk doel van haar onder-
zoek is inzicht krijgen in de correlaten van sociale onge-
lijkheid in het onderwijs. Een tweede onderzoekslijn 
heeft betrekking op de positie van seksuele minderhe-
den in de samenleving en de gevolgen voor hun 
welbevinden. Gender neemt in beide onderzoekslijnen 
een centrale plaats in. Ze was voorzitter van de 
Vlaamse Vereniging voor Sociologie van 2009 tot 2015. 

Klasse Kunsten

Wim Henderickx
Henderickx studeerde percussie en compositie aan het 
Conservatorium van Antwerpen, waar hij nu composi-
tie en muziekanalyse doceert. Hij begon als componist 
met kamermuziekwerken voor bevriende musici, 
waarna hij opdrachten kreeg van het Spiegel String 
Quartet (1992), de Beethoven Academie (1990) en de 
Muntschouwburg. Reizen door India en Nepal inspireer-
den hem tot de 7-delige Tantric Cycle (2004-2010). In 
1993 ontving hij de Prijs Vlaanderen-Québec, hij was 
laureaat van de KVAB (2002) en "artist-in-residence" bij 
deFilharmonie (2013).

Klasse Technische Wetenschappen

Tine Baelmans 
Tine Baelmans is gewoon hoogleraar ingenieursweten-
schappen aan de KU Leuven en verricht er onderzoek 
over verbeterd en optimaal thermisch ontwerp met 
toepassingen in koeling van de elektronica, warmtewis-
selaars, thermische opslag en fusiereactoren. Zij was 

vice-rector studentenbeleid en diversiteitsbeleid aan 
de KU Leuven van 2009 tot 2013. Op dit ogenblik is ze 
voorzitter van de raad van bestuur van ACCO, lid van 
de raden van bestuur van het SCK en van Melexis.

Greet Keppens 
Greet Keppens is vice-president bij Barco, een wereld-
speler in visualisatietechnologie. Ze haalde het diploma 
van master in de bio-ingenieurswetenschappen aan 
de UGent. Haar loopbaan startte in de zetmeelindustrie 
bij Amylum met een breed scala aan procestechnolo-
gieën. Na de dioxinecrisis verschoof haar rol naar voed-
selveiligheid en milieumanagement. In 2008 maakte ze 
de overstap naar Barco. Ze werd er de eerste vrouwe-
lijke operational manager, en nu is ze verantwoordelijk 
voor het management van nieuwe productontwikke-
ling.

Klasse Natuurwetenschappen

Louise Fresco
Louise fresco is voorzitter van Wageningen University, 
die bekend is op het gebied van voeding, landbouw 
en levenswetenschappen. Ze zet zich uitermate in voor 
de wereldvoedselproblematiek en was adjunct-
directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouwor-
ganisatie van de Verenigde Naties. 

Francis Halzen
Francis Halzen is professor aan de Universiteit van 
Wisconsin-Madison en directeur van het Institute for 
Elementary Particle Physics. Hij is de Principal Investiga-
tor van het IceCube-onderzoeksproject, ‘s werelds 
grootste neutrinodetector op Antarctica. Onlangs was 
hij in het nieuws als winnaar van de zeer prestigieuze 
Balzan Prijs.

Bert Weckhuyzen
Bert Weckhuyzen is professor anorganische chemie en 
katalyse aan de universiteit van Utrecht, en gastprofes-
sor aan Stanford, University College London en de KU 
Leuven. Hij leidt belangrijk onderzoek op het gebied 
van ontwerp, synthese, karakterisering en toepassing 
van katalytische vaste stoffen voor de omzetting van 
fossiele en hernieuwbare grondstoffen.

Klasse Menswetenschappen

Peter Clark
Peter Clark (°1944) is historicus, gespecialiseerd in de 
stedengeschiedenis. In 1975 werd hij hoogleraar in de 
Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universi-
teit van Leicester. Sinds 1999 is hij hoogleraar in 
Europese Stadsgeschiedenis aan de Universiteit van 
Helsinki. Hij was 3 maal VLAC-fellow van de KVAB en hij 
speelde een belangrijke rol bij het stimuleren van het 
stadshistorisch onderzoek in Vlaanderen.

Martha C. Howell
Martha C. Howell (°1944) is historica, gespecialiseerd in 
de geschiedenis van de vrouw tijdens de 15de en 16 
de eeuw, en in de studie van het krediet in de stedelijke 
samenleving in dezelfde periode. Zij was hoogleraar 
aan Columbia University, New York, en was tevens zeer 
intens betrokken bij het stadshistorisch onderzoek van 
de Nederlanden. In 2002-03 was zij VLAC-fellow aan de 
KVAB.

Klasse Kunsten

Griselda Pollock
Griselda Pollock is hoogleraar Social and Critical 
Histories of Art aan de Universiteit van Leeds en is er 
directeur van het Centre for Cultural Analysis, Theory 
and History. Zij is een eminent kunsthistorica en -critica 
betreffende culturele studies, feministische theorie, 
kunstgeschiedenis en gender studies.

Klasse Technische Wetenschappen

Gerbrans Ceder
Gerbrand Ceder is Chancellor’s Professor Materiaal-
kunde aan UC Berkeley.
Hij is een expert in de ontwikkeling van nieuwe materia-
len om die snel markt-klaar te krijgen met geavan-
ceerde computationele en experimentele methodes.  
Hij adviseert hierover de overheid van de Verenigde 
Staten.

Yvo Desmedt
Yvo Desmedt is Jonsson Distinguished Professor aan de 
universiteit van Texas in Dallas. Hij is een pionier en 
wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van 
cryptografie en de elektronische beveiliging van 
financiële transacties, het internet, medische data en 
"cloud computing".

Jan A. Van Mieghem
Jan Albert Van Mieghem is Distinguished Professor of 
Managerial Economics van Northwestern University in 
Evanston (Chicago). Hij heeft een internationale exper-
tise opgebouwd over de strategische planning en 
tactische uitvoering van producten, diensten en 
"supply chain operations".

Bestuurder Paul Van Houtte met de nieuwe leden Koen
Binnemans, Irène Gijbels en buitenlands lid Bert Weckhuyzen.

Bart Keunen, Koen Matthijs, Batja Mesquita en Mieke Van Houtte bij 
bestuurder Karel Velle.

Bestuurder Siegfried De Buck en 
Wim Henderickx.

Bestuurder Joos Vandewalle met Tine Baelmans, 
Greet Keppens en  buitenlands lid Jan Van Mieghem.

Sinds enkele jaren krijgen de leden van de KVAB een 
diploma. Dat diploma kwam tot stand in 2012 op 
initiatief van Derrick Gosselin (Klasse Technische Weten-
schappen) en van Francis Strauven (Klasse Kunsten) 
n.a.v. het 75-jarige jubileum van de KVAB in 2013. 
Derrick Gosselin schreef de tekst en koos het citaat van 
keizerin Maria Theresia. Francis Strauven stond in voor 
het grafisch ontwerp. Beiden waren verantwoordelijk 
voor de finale vormgeving. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van de oorspronkelijke perspectieftekening 
van het Paleis van de Prins van Oranje, thans het Paleis 
der Academiën, ontworpen door architect Charles 
Vander Straeten in 1823, en van het logo van de KVAB, 
ontworpen door Jozef Cantré in 1947. Het citaat van 
H.M. keizerin Maria Theresia werd ontleend aan de 
door haar in 1772 ondertekende Stichtingsakte die aan 
de oorsprong lag van de Academie.

De voorkeur ging uit naar een eentalig in het Neder-
lands gesteld diploma, zowel voor de gewone als voor 
de buitenlandse leden, dit geheel in lijn met wat in de 
buitenlandse academiën gebruikelijk is. De titel op het 
diploma “Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten” werd in goud 
gedrukt. De naam van het academielid en de datum 
van zijn/haar officiële aanvaarding werden gekalligra-
feerd door Joke van den Brandt.

Nominaties
De KVAB verkiest elk jaar een beperkt aantal nieuwe 
leden. Externe nominaties voor lidmaatschap van de 
Academie zijn mogelijk. De nominatie moet per brief 
met kopie per e-mail naar de vast secretaris worden 
gestuurd ten laatste op 30 april 2016 en is slechts 
ontvankelijk indien zij de verdiensten van de kandidaat 
omstandig toelicht en een actuele samenvatting van 
het curriculum vitae van de genomineerde bevat. 
Indien de nominatie zonder gevolg blijft wordt de 
persoon die de nominatie deed hiervan op de hoogte 
gebracht door de vast secretaris (zie ook 
www.kvab.be). 
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Klasse Natuurwetenschappen

Koen Binnemans 
Koen Binnemans is professor chemie aan de KU Leuven. 
Hij werkte enige tijd aan de universiteiten van Rennes 
en Exeter. Rond 1997 startte hij zijn eigen onderzoekslijn 
rond onder meer metaalhoudende vloeibare kristallen, 
speciale metalen, ionische vloeistoffen en solventex-
tractie, met belangrijke toepassingen in de industrie op 
het gebied van recyclage.

Irène Gijbels
Irène Gijbels is professor statistiek aan de KU Leuven. Na 
haar doctoraat verbleef ze o.m. aan de Universiteit van 
North Carolina, aan het Mathematical Sciences and 
Research Institute in Berkeley, Californië, en in de 
hoedanigheid van "professeur adjoint" aan de UCL. 
Haar onderzoek situeert zich in de niet- en 
semi-parametrische statistiek, met grote internationale 
erkenning.

Klasse Menswetenschappen

Bart Keunen
Bart Keunen studeerde filosofie (KU Leuven) en 
literatuurwetenschap (UGent) en doctoreerde met 
een proefschrift over de literaire verbeelding van de 
grote stad. Hij doceert aan de Gentse universiteit 
literatuursociologie, Europese letterkunde en vergelij-
kende literatuurwetenschap. Hij bestudeert de relatie 
tussen literaire teksten, verstedelijking en moderniteit, 
en is expert op het vlak van de nieuwere narratologie 
en genretheorie m.b.t. de verbeelding van tijd en 
ruimte in literaire teksten. 

Koen Matthijs
Koen Matthijs is hoogleraar sociologie (KU Leuven) en 
hoofd van de onderzoeksgroep Family and Population 
Studies. Als historisch demograaf bestudeert hij de 
lange termijnevolutie van vruchtbaarheid, partner-
keuze, migratie en mortaliteit. Op lokaal vlak werkt hij 
mee aan het uitbouwen van Vlaamse historisch-
demografische databanken. Als gezinssocioloog gaat 
zijn aandacht naar levensloopanalyse, relatievorming 
en -ontbinding, demografische methodologie en 
sociale mobiliteit in de huidige tijd. 

Nieuwe leden KVAB

Batja Mesquita
Batja Mesquita studeerde psychologie en filosofie, en 
doctoreerde aan de Universiteit van Amsterdam 
(1993). Nadien werkte ze als psychosociaal consulent 
voor Unicef in Bosnië. Daarna was ze verbonden aan 
de University of Michigan, Wake Forest University, North 
Carolina en was KNAW-fellow. Sinds 2007 is zij hoogle-
raar aan de KU Leuven en leidt het Centrum voor 
Sociale en Culturele Psychologie. Zij onderzoekt cultuur-
gebonden emoties, emoties in groepen, emotionele 
acculturatie en emotieregulatie.

Mieke Van Houtte
Mieke Van Houtte is hoogleraar sociologie aan de 
Universiteit Gent. Een belangrijk doel van haar onder-
zoek is inzicht krijgen in de correlaten van sociale onge-
lijkheid in het onderwijs. Een tweede onderzoekslijn 
heeft betrekking op de positie van seksuele minderhe-
den in de samenleving en de gevolgen voor hun 
welbevinden. Gender neemt in beide onderzoekslijnen 
een centrale plaats in. Ze was voorzitter van de 
Vlaamse Vereniging voor Sociologie van 2009 tot 2015. 

Klasse Kunsten

Wim Henderickx
Henderickx studeerde percussie en compositie aan het 
Conservatorium van Antwerpen, waar hij nu composi-
tie en muziekanalyse doceert. Hij begon als componist 
met kamermuziekwerken voor bevriende musici, 
waarna hij opdrachten kreeg van het Spiegel String 
Quartet (1992), de Beethoven Academie (1990) en de 
Muntschouwburg. Reizen door India en Nepal inspireer-
den hem tot de 7-delige Tantric Cycle (2004-2010). In 
1993 ontving hij de Prijs Vlaanderen-Québec, hij was 
laureaat van de KVAB (2002) en "artist-in-residence" bij 
deFilharmonie (2013).

Klasse Technische Wetenschappen

Tine Baelmans 
Tine Baelmans is gewoon hoogleraar ingenieursweten-
schappen aan de KU Leuven en verricht er onderzoek 
over verbeterd en optimaal thermisch ontwerp met 
toepassingen in koeling van de elektronica, warmtewis-
selaars, thermische opslag en fusiereactoren. Zij was 

Klasse Menswetenschappen

Peter Clark
Peter Clark (°1944) is historicus, gespecialiseerd in de 
stedengeschiedenis. In 1975 werd hij hoogleraar in de 
Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universi-
teit van Leicester. Sinds 1999 is hij hoogleraar in 
Europese Stadsgeschiedenis aan de Universiteit van 
Helsinki. Hij was 3 maal VLAC-fellow van de KVAB en hij 
speelde een belangrijke rol bij het stimuleren van het 
stadshistorisch onderzoek in Vlaanderen.

Martha C. Howell
Martha C. Howell (°1944) is historica, gespecialiseerd in 
de geschiedenis van de vrouw tijdens de 15de en 16 
de eeuw, en in de studie van het krediet in de stedelijke 
samenleving in dezelfde periode. Zij was hoogleraar 
aan Columbia University, New York, en was tevens zeer 
intens betrokken bij het stadshistorisch onderzoek van 
de Nederlanden. In 2002-03 was zij VLAC-fellow aan de 
KVAB.

Klasse Kunsten

Griselda Pollock
Griselda Pollock is hoogleraar Social and Critical 
Histories of Art aan de Universiteit van Leeds en is er 
directeur van het Centre for Cultural Analysis, Theory 
and History. Zij is een eminent kunsthistorica en -critica 
betreffende culturele studies, feministische theorie, 
kunstgeschiedenis en gender studies.

Klasse Technische Wetenschappen

Gerbrans Ceder
Gerbrand Ceder is Chancellor’s Professor Materiaal-
kunde aan UC Berkeley.
Hij is een expert in de ontwikkeling van nieuwe materia-
len om die snel markt-klaar te krijgen met geavan-
ceerde computationele en experimentele methodes.  
Hij adviseert hierover de overheid van de Verenigde 
Staten.

Yvo Desmedt
Yvo Desmedt is Jonsson Distinguished Professor aan de 
universiteit van Texas in Dallas. Hij is een pionier en 
wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van 
cryptografie en de elektronische beveiliging van 
financiële transacties, het internet, medische data en 
"cloud computing".

Jan A. Van Mieghem
Jan Albert Van Mieghem is Distinguished Professor of 
Managerial Economics van Northwestern University in 
Evanston (Chicago). Hij heeft een internationale exper-
tise opgebouwd over de strategische planning en 
tactische uitvoering van producten, diensten en 
"supply chain operations".

Sinds enkele jaren krijgen de leden van de KVAB een 
diploma. Dat diploma kwam tot stand in 2012 op 
initiatief van Derrick Gosselin (Klasse Technische Weten-
schappen) en van Francis Strauven (Klasse Kunsten) 
n.a.v. het 75-jarige jubileum van de KVAB in 2013. 
Derrick Gosselin schreef de tekst en koos het citaat van 
keizerin Maria Theresia. Francis Strauven stond in voor 
het grafisch ontwerp. Beiden waren verantwoordelijk 
voor de finale vormgeving. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van de oorspronkelijke perspectieftekening 
van het Paleis van de Prins van Oranje, thans het Paleis 
der Academiën, ontworpen door architect Charles 
Vander Straeten in 1823, en van het logo van de KVAB, 
ontworpen door Jozef Cantré in 1947. Het citaat van 
H.M. keizerin Maria Theresia werd ontleend aan de 
door haar in 1772 ondertekende Stichtingsakte die aan 
de oorsprong lag van de Academie.

De voorkeur ging uit naar een eentalig in het Neder-
lands gesteld diploma, zowel voor de gewone als voor 
de buitenlandse leden, dit geheel in lijn met wat in de 
buitenlandse academiën gebruikelijk is. De titel op het 
diploma “Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten” werd in goud 
gedrukt. De naam van het academielid en de datum 
van zijn/haar officiële aanvaarding werden gekalligra-
feerd door Joke van den Brandt.

Nominaties
De KVAB verkiest elk jaar een beperkt aantal nieuwe 
leden. Externe nominaties voor lidmaatschap van de 
Academie zijn mogelijk. De nominatie moet per brief 
met kopie per e-mail naar de vast secretaris worden 
gestuurd ten laatste op 30 april 2016 en is slechts 
ontvankelijk indien zij de verdiensten van de kandidaat 
omstandig toelicht en een actuele samenvatting van 
het curriculum vitae van de genomineerde bevat. 
Indien de nominatie zonder gevolg blijft wordt de 
persoon die de nominatie deed hiervan op de hoogte 
gebracht door de vast secretaris (zie ook 
www.kvab.be). 

Klasse Natuurwetenschappen

Christophe Detavernier (°1975), hoogleraar natuur-
kunde aan de Universiteit Gent, werkte in de periode 
2002-2004 in het IBM Watson Research Centre, waar hij 
ervaring opdeed met materiaalonderzoek binnen een 
industriële context. In 2005 werd hij aangesteld als  
onderzoeksprofessor in de vakgroep Vaste Stofweten-
schappen van de UGent, waar hij de onderzoeksgroep 
CoCooN opstartte. Zijn onderzoek is gericht op dunne-
film-materiaalonderzoek, met een focus op (1) 
Atomaire Laag Depositie (ALD) voor het aanbrengen 
van Nano coatings op Nano gestructureerde opper-
vlakken en Nano materialen, (2) combinatoriële 
dunne-film-depositie voor het efficiënt screenen van 
compositionele bibliotheken, en (3) de ontwikkeling 
van in situ onderzoekstechnieken om op een efficiënte 
manier de eigenschappen van materialen tijdens hun 
synthese of warmtebehandelingen te onderzoeken. 
Het CoCooN-team speelde een pioniersrol op het vlak 
van het gebruik van synchrotron-gebaseerde technie-
ken voor de studie van ALD-processen. 
Detavernier is mede-uitvinder van 14 patenten. Hij 
bekwam in 2010 een "Starting Grant" van de European 
Research Council (ERC) en in 2014 kende de ERC hem 
een "Proof of Concept Grant" toe om ALD-gebaseerde 
methodes te ontwikkelen voor de functionalisatie van 
Nano poeders.

Klasse Menswetenschappen

Jean-Christophe Verstraete (°1976) is taaltypoloog en 
doet onderzoek naar de structurele diversiteit in taalsy-
stemen (bv. in grammatica of klankstructuur). In het 
bijzonder gaat hij na hoe die diversiteit historisch 
gegroeid is en verdeeld over de wereld. Als veldwerker 
analyseert hij de structuur van weinig beschreven talen 
uit Cape York Peninsula (NO Australië), i.s.m. antropolo-
gen en archeologen. Dit documentatiewerk vormt de 
basis voor zijn taaltypologisch werk. Elke nieuw 
beschreven taal brengt nieuwe wijzen aan het licht 
waarop taalsystemen kunnen georganiseerd zijn, en 
test bestaande modellen van wat wel en niet mogelijk 
is in de structuur van een mensentaal. Verstraete is 
hoofddocent aan de KU Leuven. Hij deed onderzoek 
aan de KU Leuven, de universiteit Aarhus en de Univer-
sity of Melbourne. Daarnaast werkte hij als gastdocent 
of -onderzoeker aan de University of Melbourne, de 
University of Western Australia, de University of Queens-
land, de Universiteit Hamburg en de École des Hautes 
Études en Sciences Sociales in Parijs. Hij is secretaris van 
de Association for Linguistic Typology en was 6 jaar lang 
hoofdredacteur van het wetenschapsblad Karakter. 
Tijdschrift van Wetenschap (Leuven).

Klasse Kunsten 

Pieter Martens (°1976) is als postdoctoraal onderzoeker 
verbonden aan het departement Architectuur van de 
KU Leuven en aan het "Institut des Civilisations, Arts et 
Lettres" in Louvain-la-Neuve. Na zijn opleiding tot 
burgerlijk ingenieur-architect in Leuven en Rome 
promoveerde hij in 2009 aan de KU Leuven tot doctor in 

Laureaten van de Academie Fondsprijzen
de ingenieurswetenschappen met een proefschrift 
over militaire architectuur en vestingoorlog in de Lage 
Landen tijdens de 16de eeuw. Dit proefschrift werd 
bekroond met de Erik Duverger Prijs 2009 en de Justus 
Lipsius Award 2011. Het onderzoek van Pieter Martens 
behandelt de geschiedenis van de architectuur en de 
stedenbouw in het vroegmoderne Europa, op basis 
van archiefonderzoek, technologie en kunstgeschie-
denis. Het bestrijkt dan ook diverse cultuurhistorische 
domeinen, van oorlogvoering, hofcultuur en internatio-
nale kennisuitwisseling tot cartografie, prentkunst en 
visuele cultuur. Naast postdoctoraal onderzoeker van 
het FWO (2010-2013) en het FNRS (2013-2016) was hij 
eveneens coördinator van een Europees onderzoeks-
netwerk rond hofresidenties en culturele uitwisseling in 
Europa (Palatium, 2010-2015). Sinds 2014 is hij lid van de 
Jonge Academie.

Klasse Technische Wetenschappen

Wim Van Paepegem (°1975) is hoogleraar aan de 
UGent waar hij samen met Joris Degrieck een team 
leidt gespecialiseerd in de mechanica van composiet-
materialen die gebruikt worden in o.a. de luchtvaart, 
windturbines, racefietsen, auto's, etc. In zijn labo 
worden deze onderworpen aan belastingen, worden 
nieuwe testopstellingen ontworpen en nieuwe meet-
methodes en sensoren ontwikkeld om vervormingen 
van en schade aan materialen te meten. Daarnaast 
doet hij onderzoek rond numerieke simulatiemethodes 
om het mechanisch gedrag ervan te voorspellen, 
waardoor industriële componenten sneller en beter 
ontworpen kunnen worden. Zijn groep werkt ook op 
andere materialen, zoals 3D geprinte materialen, 
schuimen en gelaagd glas. De dienst werkt samen met 
Siemens, Honda, Suzlon, Eastman Chemicals, 
Techspace Aero, Materialise, Fietsen Eddy Merckx… en 
uit de groep ontstonden reeds meerdere 
spin-offbedrijven. Van Paepegem werd in 2008 verko-
zen tot beste jonge Europese onderzoeker in compo-
sietmaterialen, in 2011 kreeg hij de Prometheusonder-
scheiding voor onderzoek (UGent) en de Ruben van 
Schalkwijkprijs (Nederland). Zijn groep was medewin-
naar van de JEC Award in Parijs (2009 en 2015). Hij is 
coördinator van het valorisatie-consortium "Composi-
tes" aan de UGent.

Mgr. Charles De Clercqprijs

Sara Moens studeerde Geschiedenis aan de Universi-
teit Gent en Cultuurmanagement aan de Universiteit 
Antwerpen. In 2014 verdedigde ze haar doctoraat aan 
de UGent over De horizonten van Guibertus van 
Gembloers (ca. 1124-1214), dat met de Declercqprijs 
bekroond wordt. In dit onderzoek staat de ontwikkeling 
van het kloosterleven tijdens de volle middeleeuwen 
centraal. Daarbij reconstrueerde Sara Moens de 
leefwereld van de benedictijn Guibertus van 
Gembloers (ca. 1124-1214), abt en monnik, die secreta-
ris was van de befaamde Rijnlandse profetes Hildegard 
van Bingen, maar die zelf ook een uitgebreid literair 
oeuvre naliet. Zijn brieven en hagiografische werken 
belichten Guibertus als persoon, maar ook zijn netwerk 
en hoe het kloosterwezen omging met de diepgaande 
veranderingen tijdens de 12de eeuw.

Erik Duvergerprijs

Leen Kelchtermans studeerde Kunstwetenschappen 
(KU Leuven, 2008), waarna ze een onderzoeksmaster 
Kunstwetenschappen volgde aan de Universiteit van 
Amsterdam (2009). In Geschilderde gevechten, 
gekleurde verslagen. Een contextuele analyse van 
Peter Snayers’ (1592-1667) topografische strijdtaferelen 
voor de Habsburgse elite tussen herinnering en verheer-
lijking behandelt ze één van de belangrijkste vertegen-
woordigers van de 17de-eeuwse strijdiconografie. Zij 
belicht Snayers’ netwerken in Antwerpen en Brussel, zijn 
accurate topografische strijdtaferelen en de adel die 
deze kunstwerken bestelde. Het is de eerste systemati-
sche studie van Snayers’ oeuvre, ze geeft daarin een 
geheel nieuwe kijk op het genre en ze ontdekte de 
verschillende betekenislagen van deze taferelen.

Henri Schoutedenprijs

Sophie Gryseels studeerde Biologie aan de Universiteit 
Antwerpen, waar ze doctoreerde met de studie Evolu-
tionaire relaties tussen arenavirussen en hun knaagdier-
gastheren. Daarvoor deed ze veldwerkonderzoek in 
Tanzania en Mozambique en bestudeerde ze knaag-
dieren en de arenavirussen die door hen gedragen 
werden op genetisch niveau. Ze onderzocht o.m. 
welke factoren bijdragen aan de ruimtelijke genetische 
structuren van de gastheersoort, de muis Mastomys 
natalensis, en in hoeverre die structuren de verspreiding 
van de arenavirussen beïnvloeden. Tot voor kort werkte 
Sophie Gryseels omwille van haar laboratoriumexper-
tise als consulente van de WHO ook mee bij de 
moleculaire diagnose van het Ebolavirus in Guinée.

Paul Van Oyeprijs

Albrecht Houben behaalde een master in de biologie 
aan de universiteiten van Hasselt en Antwerpen. Hij 
doctoreerde aan de Universiteit Hasselt in 2013. Hij is 
laureaat van de Van Oyeprijs 2015 voor zijn studie 
Diversity and phylogeny of the limnoterrestrial Rhabdo-
coela (Platyhelminthes), an enigmatic Group of minute 

Van l. naar r. laureaten Pieter Martens en Jean-Christophe Verstraete, KVAB voorzitter
Hubert Bocken en laureaten Christophe Detavernier en Wim Van Paepegem.
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Klasse Natuurwetenschappen

Koen Binnemans 
Koen Binnemans is professor chemie aan de KU Leuven. 
Hij werkte enige tijd aan de universiteiten van Rennes 
en Exeter. Rond 1997 startte hij zijn eigen onderzoekslijn 
rond onder meer metaalhoudende vloeibare kristallen, 
speciale metalen, ionische vloeistoffen en solventex-
tractie, met belangrijke toepassingen in de industrie op 
het gebied van recyclage.

Irène Gijbels
Irène Gijbels is professor statistiek aan de KU Leuven. Na 
haar doctoraat verbleef ze o.m. aan de Universiteit van 
North Carolina, aan het Mathematical Sciences and 
Research Institute in Berkeley, Californië, en in de 
hoedanigheid van "professeur adjoint" aan de UCL. 
Haar onderzoek situeert zich in de niet- en 
semi-parametrische statistiek, met grote internationale 
erkenning.

Klasse Menswetenschappen

Bart Keunen
Bart Keunen studeerde filosofie (KU Leuven) en 
literatuurwetenschap (UGent) en doctoreerde met 
een proefschrift over de literaire verbeelding van de 
grote stad. Hij doceert aan de Gentse universiteit 
literatuursociologie, Europese letterkunde en vergelij-
kende literatuurwetenschap. Hij bestudeert de relatie 
tussen literaire teksten, verstedelijking en moderniteit, 
en is expert op het vlak van de nieuwere narratologie 
en genretheorie m.b.t. de verbeelding van tijd en 
ruimte in literaire teksten. 

Koen Matthijs
Koen Matthijs is hoogleraar sociologie (KU Leuven) en 
hoofd van de onderzoeksgroep Family and Population 
Studies. Als historisch demograaf bestudeert hij de 
lange termijnevolutie van vruchtbaarheid, partner-
keuze, migratie en mortaliteit. Op lokaal vlak werkt hij 
mee aan het uitbouwen van Vlaamse historisch-
demografische databanken. Als gezinssocioloog gaat 
zijn aandacht naar levensloopanalyse, relatievorming 
en -ontbinding, demografische methodologie en 
sociale mobiliteit in de huidige tijd. 

Nieuwe leden KVAB

Batja Mesquita
Batja Mesquita studeerde psychologie en filosofie, en 
doctoreerde aan de Universiteit van Amsterdam 
(1993). Nadien werkte ze als psychosociaal consulent 
voor Unicef in Bosnië. Daarna was ze verbonden aan 
de University of Michigan, Wake Forest University, North 
Carolina en was KNAW-fellow. Sinds 2007 is zij hoogle-
raar aan de KU Leuven en leidt het Centrum voor 
Sociale en Culturele Psychologie. Zij onderzoekt cultuur-
gebonden emoties, emoties in groepen, emotionele 
acculturatie en emotieregulatie.

Mieke Van Houtte
Mieke Van Houtte is hoogleraar sociologie aan de 
Universiteit Gent. Een belangrijk doel van haar onder-
zoek is inzicht krijgen in de correlaten van sociale onge-
lijkheid in het onderwijs. Een tweede onderzoekslijn 
heeft betrekking op de positie van seksuele minderhe-
den in de samenleving en de gevolgen voor hun 
welbevinden. Gender neemt in beide onderzoekslijnen 
een centrale plaats in. Ze was voorzitter van de 
Vlaamse Vereniging voor Sociologie van 2009 tot 2015. 

Klasse Kunsten

Wim Henderickx
Henderickx studeerde percussie en compositie aan het 
Conservatorium van Antwerpen, waar hij nu composi-
tie en muziekanalyse doceert. Hij begon als componist 
met kamermuziekwerken voor bevriende musici, 
waarna hij opdrachten kreeg van het Spiegel String 
Quartet (1992), de Beethoven Academie (1990) en de 
Muntschouwburg. Reizen door India en Nepal inspireer-
den hem tot de 7-delige Tantric Cycle (2004-2010). In 
1993 ontving hij de Prijs Vlaanderen-Québec, hij was 
laureaat van de KVAB (2002) en "artist-in-residence" bij 
deFilharmonie (2013).

Klasse Technische Wetenschappen

Tine Baelmans 
Tine Baelmans is gewoon hoogleraar ingenieursweten-
schappen aan de KU Leuven en verricht er onderzoek 
over verbeterd en optimaal thermisch ontwerp met 
toepassingen in koeling van de elektronica, warmtewis-
selaars, thermische opslag en fusiereactoren. Zij was 

Klasse Menswetenschappen

Peter Clark
Peter Clark (°1944) is historicus, gespecialiseerd in de 
stedengeschiedenis. In 1975 werd hij hoogleraar in de 
Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universi-
teit van Leicester. Sinds 1999 is hij hoogleraar in 
Europese Stadsgeschiedenis aan de Universiteit van 
Helsinki. Hij was 3 maal VLAC-fellow van de KVAB en hij 
speelde een belangrijke rol bij het stimuleren van het 
stadshistorisch onderzoek in Vlaanderen.

Martha C. Howell
Martha C. Howell (°1944) is historica, gespecialiseerd in 
de geschiedenis van de vrouw tijdens de 15de en 16 
de eeuw, en in de studie van het krediet in de stedelijke 
samenleving in dezelfde periode. Zij was hoogleraar 
aan Columbia University, New York, en was tevens zeer 
intens betrokken bij het stadshistorisch onderzoek van 
de Nederlanden. In 2002-03 was zij VLAC-fellow aan de 
KVAB.

Klasse Kunsten

Griselda Pollock
Griselda Pollock is hoogleraar Social and Critical 
Histories of Art aan de Universiteit van Leeds en is er 
directeur van het Centre for Cultural Analysis, Theory 
and History. Zij is een eminent kunsthistorica en -critica 
betreffende culturele studies, feministische theorie, 
kunstgeschiedenis en gender studies.

Klasse Technische Wetenschappen

Gerbrans Ceder
Gerbrand Ceder is Chancellor’s Professor Materiaal-
kunde aan UC Berkeley.
Hij is een expert in de ontwikkeling van nieuwe materia-
len om die snel markt-klaar te krijgen met geavan-
ceerde computationele en experimentele methodes.  
Hij adviseert hierover de overheid van de Verenigde 
Staten.

Yvo Desmedt
Yvo Desmedt is Jonsson Distinguished Professor aan de 
universiteit van Texas in Dallas. Hij is een pionier en 
wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van 
cryptografie en de elektronische beveiliging van 
financiële transacties, het internet, medische data en 
"cloud computing".

Jan A. Van Mieghem
Jan Albert Van Mieghem is Distinguished Professor of 
Managerial Economics van Northwestern University in 
Evanston (Chicago). Hij heeft een internationale exper-
tise opgebouwd over de strategische planning en 
tactische uitvoering van producten, diensten en 
"supply chain operations".

Sinds enkele jaren krijgen de leden van de KVAB een 
diploma. Dat diploma kwam tot stand in 2012 op 
initiatief van Derrick Gosselin (Klasse Technische Weten-
schappen) en van Francis Strauven (Klasse Kunsten) 
n.a.v. het 75-jarige jubileum van de KVAB in 2013. 
Derrick Gosselin schreef de tekst en koos het citaat van 
keizerin Maria Theresia. Francis Strauven stond in voor 
het grafisch ontwerp. Beiden waren verantwoordelijk 
voor de finale vormgeving. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van de oorspronkelijke perspectieftekening 
van het Paleis van de Prins van Oranje, thans het Paleis 
der Academiën, ontworpen door architect Charles 
Vander Straeten in 1823, en van het logo van de KVAB, 
ontworpen door Jozef Cantré in 1947. Het citaat van 
H.M. keizerin Maria Theresia werd ontleend aan de 
door haar in 1772 ondertekende Stichtingsakte die aan 
de oorsprong lag van de Academie.

De voorkeur ging uit naar een eentalig in het Neder-
lands gesteld diploma, zowel voor de gewone als voor 
de buitenlandse leden, dit geheel in lijn met wat in de 
buitenlandse academiën gebruikelijk is. De titel op het 
diploma “Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten” werd in goud 
gedrukt. De naam van het academielid en de datum 
van zijn/haar officiële aanvaarding werden gekalligra-
feerd door Joke van den Brandt.

Nominaties
De KVAB verkiest elk jaar een beperkt aantal nieuwe 
leden. Externe nominaties voor lidmaatschap van de 
Academie zijn mogelijk. De nominatie moet per brief 
met kopie per e-mail naar de vast secretaris worden 
gestuurd ten laatste op 30 april 2016 en is slechts 
ontvankelijk indien zij de verdiensten van de kandidaat 
omstandig toelicht en een actuele samenvatting van 
het curriculum vitae van de genomineerde bevat. 
Indien de nominatie zonder gevolg blijft wordt de 
persoon die de nominatie deed hiervan op de hoogte 
gebracht door de vast secretaris (zie ook 
www.kvab.be). 

Klasse Natuurwetenschappen

Christophe Detavernier (°1975), hoogleraar natuur-
kunde aan de Universiteit Gent, werkte in de periode 
2002-2004 in het IBM Watson Research Centre, waar hij 
ervaring opdeed met materiaalonderzoek binnen een 
industriële context. In 2005 werd hij aangesteld als  
onderzoeksprofessor in de vakgroep Vaste Stofweten-
schappen van de UGent, waar hij de onderzoeksgroep 
CoCooN opstartte. Zijn onderzoek is gericht op dunne-
film-materiaalonderzoek, met een focus op (1) 
Atomaire Laag Depositie (ALD) voor het aanbrengen 
van Nano coatings op Nano gestructureerde opper-
vlakken en Nano materialen, (2) combinatoriële 
dunne-film-depositie voor het efficiënt screenen van 
compositionele bibliotheken, en (3) de ontwikkeling 
van in situ onderzoekstechnieken om op een efficiënte 
manier de eigenschappen van materialen tijdens hun 
synthese of warmtebehandelingen te onderzoeken. 
Het CoCooN-team speelde een pioniersrol op het vlak 
van het gebruik van synchrotron-gebaseerde technie-
ken voor de studie van ALD-processen. 
Detavernier is mede-uitvinder van 14 patenten. Hij 
bekwam in 2010 een "Starting Grant" van de European 
Research Council (ERC) en in 2014 kende de ERC hem 
een "Proof of Concept Grant" toe om ALD-gebaseerde 
methodes te ontwikkelen voor de functionalisatie van 
Nano poeders.

Klasse Menswetenschappen

Jean-Christophe Verstraete (°1976) is taaltypoloog en 
doet onderzoek naar de structurele diversiteit in taalsy-
stemen (bv. in grammatica of klankstructuur). In het 
bijzonder gaat hij na hoe die diversiteit historisch 
gegroeid is en verdeeld over de wereld. Als veldwerker 
analyseert hij de structuur van weinig beschreven talen 
uit Cape York Peninsula (NO Australië), i.s.m. antropolo-
gen en archeologen. Dit documentatiewerk vormt de 
basis voor zijn taaltypologisch werk. Elke nieuw 
beschreven taal brengt nieuwe wijzen aan het licht 
waarop taalsystemen kunnen georganiseerd zijn, en 
test bestaande modellen van wat wel en niet mogelijk 
is in de structuur van een mensentaal. Verstraete is 
hoofddocent aan de KU Leuven. Hij deed onderzoek 
aan de KU Leuven, de universiteit Aarhus en de Univer-
sity of Melbourne. Daarnaast werkte hij als gastdocent 
of -onderzoeker aan de University of Melbourne, de 
University of Western Australia, de University of Queens-
land, de Universiteit Hamburg en de École des Hautes 
Études en Sciences Sociales in Parijs. Hij is secretaris van 
de Association for Linguistic Typology en was 6 jaar lang 
hoofdredacteur van het wetenschapsblad Karakter. 
Tijdschrift van Wetenschap (Leuven).

Klasse Kunsten 

Pieter Martens (°1976) is als postdoctoraal onderzoeker 
verbonden aan het departement Architectuur van de 
KU Leuven en aan het "Institut des Civilisations, Arts et 
Lettres" in Louvain-la-Neuve. Na zijn opleiding tot 
burgerlijk ingenieur-architect in Leuven en Rome 
promoveerde hij in 2009 aan de KU Leuven tot doctor in 

Laureaten van de Academie Fondsprijzen
de ingenieurswetenschappen met een proefschrift 
over militaire architectuur en vestingoorlog in de Lage 
Landen tijdens de 16de eeuw. Dit proefschrift werd 
bekroond met de Erik Duverger Prijs 2009 en de Justus 
Lipsius Award 2011. Het onderzoek van Pieter Martens 
behandelt de geschiedenis van de architectuur en de 
stedenbouw in het vroegmoderne Europa, op basis 
van archiefonderzoek, technologie en kunstgeschie-
denis. Het bestrijkt dan ook diverse cultuurhistorische 
domeinen, van oorlogvoering, hofcultuur en internatio-
nale kennisuitwisseling tot cartografie, prentkunst en 
visuele cultuur. Naast postdoctoraal onderzoeker van 
het FWO (2010-2013) en het FNRS (2013-2016) was hij 
eveneens coördinator van een Europees onderzoeks-
netwerk rond hofresidenties en culturele uitwisseling in 
Europa (Palatium, 2010-2015). Sinds 2014 is hij lid van de 
Jonge Academie.

Klasse Technische Wetenschappen

Wim Van Paepegem (°1975) is hoogleraar aan de 
UGent waar hij samen met Joris Degrieck een team 
leidt gespecialiseerd in de mechanica van composiet-
materialen die gebruikt worden in o.a. de luchtvaart, 
windturbines, racefietsen, auto's, etc. In zijn labo 
worden deze onderworpen aan belastingen, worden 
nieuwe testopstellingen ontworpen en nieuwe meet-
methodes en sensoren ontwikkeld om vervormingen 
van en schade aan materialen te meten. Daarnaast 
doet hij onderzoek rond numerieke simulatiemethodes 
om het mechanisch gedrag ervan te voorspellen, 
waardoor industriële componenten sneller en beter 
ontworpen kunnen worden. Zijn groep werkt ook op 
andere materialen, zoals 3D geprinte materialen, 
schuimen en gelaagd glas. De dienst werkt samen met 
Siemens, Honda, Suzlon, Eastman Chemicals, 
Techspace Aero, Materialise, Fietsen Eddy Merckx… en 
uit de groep ontstonden reeds meerdere 
spin-offbedrijven. Van Paepegem werd in 2008 verko-
zen tot beste jonge Europese onderzoeker in compo-
sietmaterialen, in 2011 kreeg hij de Prometheusonder-
scheiding voor onderzoek (UGent) en de Ruben van 
Schalkwijkprijs (Nederland). Zijn groep was medewin-
naar van de JEC Award in Parijs (2009 en 2015). Hij is 
coördinator van het valorisatie-consortium "Composi-
tes" aan de UGent.

Mgr. Charles De Clercqprijs

Sara Moens studeerde Geschiedenis aan de Universi-
teit Gent en Cultuurmanagement aan de Universiteit 
Antwerpen. In 2014 verdedigde ze haar doctoraat aan 
de UGent over De horizonten van Guibertus van 
Gembloers (ca. 1124-1214), dat met de Declercqprijs 
bekroond wordt. In dit onderzoek staat de ontwikkeling 
van het kloosterleven tijdens de volle middeleeuwen 
centraal. Daarbij reconstrueerde Sara Moens de 
leefwereld van de benedictijn Guibertus van 
Gembloers (ca. 1124-1214), abt en monnik, die secreta-
ris was van de befaamde Rijnlandse profetes Hildegard 
van Bingen, maar die zelf ook een uitgebreid literair 
oeuvre naliet. Zijn brieven en hagiografische werken 
belichten Guibertus als persoon, maar ook zijn netwerk 
en hoe het kloosterwezen omging met de diepgaande 
veranderingen tijdens de 12de eeuw.

Erik Duvergerprijs

Leen Kelchtermans studeerde Kunstwetenschappen 
(KU Leuven, 2008), waarna ze een onderzoeksmaster 
Kunstwetenschappen volgde aan de Universiteit van 
Amsterdam (2009). In Geschilderde gevechten, 
gekleurde verslagen. Een contextuele analyse van 
Peter Snayers’ (1592-1667) topografische strijdtaferelen 
voor de Habsburgse elite tussen herinnering en verheer-
lijking behandelt ze één van de belangrijkste vertegen-
woordigers van de 17de-eeuwse strijdiconografie. Zij 
belicht Snayers’ netwerken in Antwerpen en Brussel, zijn 
accurate topografische strijdtaferelen en de adel die 
deze kunstwerken bestelde. Het is de eerste systemati-
sche studie van Snayers’ oeuvre, ze geeft daarin een 
geheel nieuwe kijk op het genre en ze ontdekte de 
verschillende betekenislagen van deze taferelen.

Henri Schoutedenprijs

Sophie Gryseels studeerde Biologie aan de Universiteit 
Antwerpen, waar ze doctoreerde met de studie Evolu-
tionaire relaties tussen arenavirussen en hun knaagdier-
gastheren. Daarvoor deed ze veldwerkonderzoek in 
Tanzania en Mozambique en bestudeerde ze knaag-
dieren en de arenavirussen die door hen gedragen 
werden op genetisch niveau. Ze onderzocht o.m. 
welke factoren bijdragen aan de ruimtelijke genetische 
structuren van de gastheersoort, de muis Mastomys 
natalensis, en in hoeverre die structuren de verspreiding 
van de arenavirussen beïnvloeden. Tot voor kort werkte 
Sophie Gryseels omwille van haar laboratoriumexper-
tise als consulente van de WHO ook mee bij de 
moleculaire diagnose van het Ebolavirus in Guinée.

Paul Van Oyeprijs

Albrecht Houben behaalde een master in de biologie 
aan de universiteiten van Hasselt en Antwerpen. Hij 
doctoreerde aan de Universiteit Hasselt in 2013. Hij is 
laureaat van de Van Oyeprijs 2015 voor zijn studie 
Diversity and phylogeny of the limnoterrestrial Rhabdo-
coela (Platyhelminthes), an enigmatic Group of minute 

Van l. naar r. laureaten Pieter Martens en Jean-Christophe Verstraete, KVAB voorzitter
Hubert Bocken en laureaten Christophe Detavernier en Wim Van Paepegem.
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Klasse Natuurwetenschappen

Koen Binnemans 
Koen Binnemans is professor chemie aan de KU Leuven. 
Hij werkte enige tijd aan de universiteiten van Rennes 
en Exeter. Rond 1997 startte hij zijn eigen onderzoekslijn 
rond onder meer metaalhoudende vloeibare kristallen, 
speciale metalen, ionische vloeistoffen en solventex-
tractie, met belangrijke toepassingen in de industrie op 
het gebied van recyclage.

Irène Gijbels
Irène Gijbels is professor statistiek aan de KU Leuven. Na 
haar doctoraat verbleef ze o.m. aan de Universiteit van 
North Carolina, aan het Mathematical Sciences and 
Research Institute in Berkeley, Californië, en in de 
hoedanigheid van "professeur adjoint" aan de UCL. 
Haar onderzoek situeert zich in de niet- en 
semi-parametrische statistiek, met grote internationale 
erkenning.

Klasse Menswetenschappen

Bart Keunen
Bart Keunen studeerde filosofie (KU Leuven) en 
literatuurwetenschap (UGent) en doctoreerde met 
een proefschrift over de literaire verbeelding van de 
grote stad. Hij doceert aan de Gentse universiteit 
literatuursociologie, Europese letterkunde en vergelij-
kende literatuurwetenschap. Hij bestudeert de relatie 
tussen literaire teksten, verstedelijking en moderniteit, 
en is expert op het vlak van de nieuwere narratologie 
en genretheorie m.b.t. de verbeelding van tijd en 
ruimte in literaire teksten. 

Koen Matthijs
Koen Matthijs is hoogleraar sociologie (KU Leuven) en 
hoofd van de onderzoeksgroep Family and Population 
Studies. Als historisch demograaf bestudeert hij de 
lange termijnevolutie van vruchtbaarheid, partner-
keuze, migratie en mortaliteit. Op lokaal vlak werkt hij 
mee aan het uitbouwen van Vlaamse historisch-
demografische databanken. Als gezinssocioloog gaat 
zijn aandacht naar levensloopanalyse, relatievorming 
en -ontbinding, demografische methodologie en 
sociale mobiliteit in de huidige tijd. 

Nieuwe leden KVAB

Batja Mesquita
Batja Mesquita studeerde psychologie en filosofie, en 
doctoreerde aan de Universiteit van Amsterdam 
(1993). Nadien werkte ze als psychosociaal consulent 
voor Unicef in Bosnië. Daarna was ze verbonden aan 
de University of Michigan, Wake Forest University, North 
Carolina en was KNAW-fellow. Sinds 2007 is zij hoogle-
raar aan de KU Leuven en leidt het Centrum voor 
Sociale en Culturele Psychologie. Zij onderzoekt cultuur-
gebonden emoties, emoties in groepen, emotionele 
acculturatie en emotieregulatie.

Mieke Van Houtte
Mieke Van Houtte is hoogleraar sociologie aan de 
Universiteit Gent. Een belangrijk doel van haar onder-
zoek is inzicht krijgen in de correlaten van sociale onge-
lijkheid in het onderwijs. Een tweede onderzoekslijn 
heeft betrekking op de positie van seksuele minderhe-
den in de samenleving en de gevolgen voor hun 
welbevinden. Gender neemt in beide onderzoekslijnen 
een centrale plaats in. Ze was voorzitter van de 
Vlaamse Vereniging voor Sociologie van 2009 tot 2015. 

Klasse Kunsten

Wim Henderickx
Henderickx studeerde percussie en compositie aan het 
Conservatorium van Antwerpen, waar hij nu composi-
tie en muziekanalyse doceert. Hij begon als componist 
met kamermuziekwerken voor bevriende musici, 
waarna hij opdrachten kreeg van het Spiegel String 
Quartet (1992), de Beethoven Academie (1990) en de 
Muntschouwburg. Reizen door India en Nepal inspireer-
den hem tot de 7-delige Tantric Cycle (2004-2010). In 
1993 ontving hij de Prijs Vlaanderen-Québec, hij was 
laureaat van de KVAB (2002) en "artist-in-residence" bij 
deFilharmonie (2013).

Klasse Technische Wetenschappen

Tine Baelmans 
Tine Baelmans is gewoon hoogleraar ingenieursweten-
schappen aan de KU Leuven en verricht er onderzoek 
over verbeterd en optimaal thermisch ontwerp met 
toepassingen in koeling van de elektronica, warmtewis-
selaars, thermische opslag en fusiereactoren. Zij was 

Klasse Menswetenschappen

Peter Clark
Peter Clark (°1944) is historicus, gespecialiseerd in de 
stedengeschiedenis. In 1975 werd hij hoogleraar in de 
Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universi-
teit van Leicester. Sinds 1999 is hij hoogleraar in 
Europese Stadsgeschiedenis aan de Universiteit van 
Helsinki. Hij was 3 maal VLAC-fellow van de KVAB en hij 
speelde een belangrijke rol bij het stimuleren van het 
stadshistorisch onderzoek in Vlaanderen.

Martha C. Howell
Martha C. Howell (°1944) is historica, gespecialiseerd in 
de geschiedenis van de vrouw tijdens de 15de en 16 
de eeuw, en in de studie van het krediet in de stedelijke 
samenleving in dezelfde periode. Zij was hoogleraar 
aan Columbia University, New York, en was tevens zeer 
intens betrokken bij het stadshistorisch onderzoek van 
de Nederlanden. In 2002-03 was zij VLAC-fellow aan de 
KVAB.

Klasse Kunsten

Griselda Pollock
Griselda Pollock is hoogleraar Social and Critical 
Histories of Art aan de Universiteit van Leeds en is er 
directeur van het Centre for Cultural Analysis, Theory 
and History. Zij is een eminent kunsthistorica en -critica 
betreffende culturele studies, feministische theorie, 
kunstgeschiedenis en gender studies.

Klasse Technische Wetenschappen

Gerbrans Ceder
Gerbrand Ceder is Chancellor’s Professor Materiaal-
kunde aan UC Berkeley.
Hij is een expert in de ontwikkeling van nieuwe materia-
len om die snel markt-klaar te krijgen met geavan-
ceerde computationele en experimentele methodes.  
Hij adviseert hierover de overheid van de Verenigde 
Staten.

Yvo Desmedt
Yvo Desmedt is Jonsson Distinguished Professor aan de 
universiteit van Texas in Dallas. Hij is een pionier en 
wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van 
cryptografie en de elektronische beveiliging van 
financiële transacties, het internet, medische data en 
"cloud computing".

Jan A. Van Mieghem
Jan Albert Van Mieghem is Distinguished Professor of 
Managerial Economics van Northwestern University in 
Evanston (Chicago). Hij heeft een internationale exper-
tise opgebouwd over de strategische planning en 
tactische uitvoering van producten, diensten en 
"supply chain operations".

Sinds enkele jaren krijgen de leden van de KVAB een 
diploma. Dat diploma kwam tot stand in 2012 op 
initiatief van Derrick Gosselin (Klasse Technische Weten-
schappen) en van Francis Strauven (Klasse Kunsten) 
n.a.v. het 75-jarige jubileum van de KVAB in 2013. 
Derrick Gosselin schreef de tekst en koos het citaat van 
keizerin Maria Theresia. Francis Strauven stond in voor 
het grafisch ontwerp. Beiden waren verantwoordelijk 
voor de finale vormgeving. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van de oorspronkelijke perspectieftekening 
van het Paleis van de Prins van Oranje, thans het Paleis 
der Academiën, ontworpen door architect Charles 
Vander Straeten in 1823, en van het logo van de KVAB, 
ontworpen door Jozef Cantré in 1947. Het citaat van 
H.M. keizerin Maria Theresia werd ontleend aan de 
door haar in 1772 ondertekende Stichtingsakte die aan 
de oorsprong lag van de Academie.

De voorkeur ging uit naar een eentalig in het Neder-
lands gesteld diploma, zowel voor de gewone als voor 
de buitenlandse leden, dit geheel in lijn met wat in de 
buitenlandse academiën gebruikelijk is. De titel op het 
diploma “Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten” werd in goud 
gedrukt. De naam van het academielid en de datum 
van zijn/haar officiële aanvaarding werden gekalligra-
feerd door Joke van den Brandt.

Nominaties
De KVAB verkiest elk jaar een beperkt aantal nieuwe 
leden. Externe nominaties voor lidmaatschap van de 
Academie zijn mogelijk. De nominatie moet per brief 
met kopie per e-mail naar de vast secretaris worden 
gestuurd ten laatste op 30 april 2016 en is slechts 
ontvankelijk indien zij de verdiensten van de kandidaat 
omstandig toelicht en een actuele samenvatting van 
het curriculum vitae van de genomineerde bevat. 
Indien de nominatie zonder gevolg blijft wordt de 
persoon die de nominatie deed hiervan op de hoogte 
gebracht door de vast secretaris (zie ook 
www.kvab.be). 

Klasse Natuurwetenschappen

Christophe Detavernier (°1975), hoogleraar natuur-
kunde aan de Universiteit Gent, werkte in de periode 
2002-2004 in het IBM Watson Research Centre, waar hij 
ervaring opdeed met materiaalonderzoek binnen een 
industriële context. In 2005 werd hij aangesteld als  
onderzoeksprofessor in de vakgroep Vaste Stofweten-
schappen van de UGent, waar hij de onderzoeksgroep 
CoCooN opstartte. Zijn onderzoek is gericht op dunne-
film-materiaalonderzoek, met een focus op (1) 
Atomaire Laag Depositie (ALD) voor het aanbrengen 
van Nano coatings op Nano gestructureerde opper-
vlakken en Nano materialen, (2) combinatoriële 
dunne-film-depositie voor het efficiënt screenen van 
compositionele bibliotheken, en (3) de ontwikkeling 
van in situ onderzoekstechnieken om op een efficiënte 
manier de eigenschappen van materialen tijdens hun 
synthese of warmtebehandelingen te onderzoeken. 
Het CoCooN-team speelde een pioniersrol op het vlak 
van het gebruik van synchrotron-gebaseerde technie-
ken voor de studie van ALD-processen. 
Detavernier is mede-uitvinder van 14 patenten. Hij 
bekwam in 2010 een "Starting Grant" van de European 
Research Council (ERC) en in 2014 kende de ERC hem 
een "Proof of Concept Grant" toe om ALD-gebaseerde 
methodes te ontwikkelen voor de functionalisatie van 
Nano poeders.

Klasse Menswetenschappen

Jean-Christophe Verstraete (°1976) is taaltypoloog en 
doet onderzoek naar de structurele diversiteit in taalsy-
stemen (bv. in grammatica of klankstructuur). In het 
bijzonder gaat hij na hoe die diversiteit historisch 
gegroeid is en verdeeld over de wereld. Als veldwerker 
analyseert hij de structuur van weinig beschreven talen 
uit Cape York Peninsula (NO Australië), i.s.m. antropolo-
gen en archeologen. Dit documentatiewerk vormt de 
basis voor zijn taaltypologisch werk. Elke nieuw 
beschreven taal brengt nieuwe wijzen aan het licht 
waarop taalsystemen kunnen georganiseerd zijn, en 
test bestaande modellen van wat wel en niet mogelijk 
is in de structuur van een mensentaal. Verstraete is 
hoofddocent aan de KU Leuven. Hij deed onderzoek 
aan de KU Leuven, de universiteit Aarhus en de Univer-
sity of Melbourne. Daarnaast werkte hij als gastdocent 
of -onderzoeker aan de University of Melbourne, de 
University of Western Australia, de University of Queens-
land, de Universiteit Hamburg en de École des Hautes 
Études en Sciences Sociales in Parijs. Hij is secretaris van 
de Association for Linguistic Typology en was 6 jaar lang 
hoofdredacteur van het wetenschapsblad Karakter. 
Tijdschrift van Wetenschap (Leuven).

Klasse Kunsten 

Pieter Martens (°1976) is als postdoctoraal onderzoeker 
verbonden aan het departement Architectuur van de 
KU Leuven en aan het "Institut des Civilisations, Arts et 
Lettres" in Louvain-la-Neuve. Na zijn opleiding tot 
burgerlijk ingenieur-architect in Leuven en Rome 
promoveerde hij in 2009 aan de KU Leuven tot doctor in 

Laureaten van de Academie Fondsprijzen
de ingenieurswetenschappen met een proefschrift 
over militaire architectuur en vestingoorlog in de Lage 
Landen tijdens de 16de eeuw. Dit proefschrift werd 
bekroond met de Erik Duverger Prijs 2009 en de Justus 
Lipsius Award 2011. Het onderzoek van Pieter Martens 
behandelt de geschiedenis van de architectuur en de 
stedenbouw in het vroegmoderne Europa, op basis 
van archiefonderzoek, technologie en kunstgeschie-
denis. Het bestrijkt dan ook diverse cultuurhistorische 
domeinen, van oorlogvoering, hofcultuur en internatio-
nale kennisuitwisseling tot cartografie, prentkunst en 
visuele cultuur. Naast postdoctoraal onderzoeker van 
het FWO (2010-2013) en het FNRS (2013-2016) was hij 
eveneens coördinator van een Europees onderzoeks-
netwerk rond hofresidenties en culturele uitwisseling in 
Europa (Palatium, 2010-2015). Sinds 2014 is hij lid van de 
Jonge Academie.

Klasse Technische Wetenschappen

Wim Van Paepegem (°1975) is hoogleraar aan de 
UGent waar hij samen met Joris Degrieck een team 
leidt gespecialiseerd in de mechanica van composiet-
materialen die gebruikt worden in o.a. de luchtvaart, 
windturbines, racefietsen, auto's, etc. In zijn labo 
worden deze onderworpen aan belastingen, worden 
nieuwe testopstellingen ontworpen en nieuwe meet-
methodes en sensoren ontwikkeld om vervormingen 
van en schade aan materialen te meten. Daarnaast 
doet hij onderzoek rond numerieke simulatiemethodes 
om het mechanisch gedrag ervan te voorspellen, 
waardoor industriële componenten sneller en beter 
ontworpen kunnen worden. Zijn groep werkt ook op 
andere materialen, zoals 3D geprinte materialen, 
schuimen en gelaagd glas. De dienst werkt samen met 
Siemens, Honda, Suzlon, Eastman Chemicals, 
Techspace Aero, Materialise, Fietsen Eddy Merckx… en 
uit de groep ontstonden reeds meerdere 
spin-offbedrijven. Van Paepegem werd in 2008 verko-
zen tot beste jonge Europese onderzoeker in compo-
sietmaterialen, in 2011 kreeg hij de Prometheusonder-
scheiding voor onderzoek (UGent) en de Ruben van 
Schalkwijkprijs (Nederland). Zijn groep was medewin-
naar van de JEC Award in Parijs (2009 en 2015). Hij is 
coördinator van het valorisatie-consortium "Composi-
tes" aan de UGent.

Mgr. Charles De Clercqprijs

Sara Moens studeerde Geschiedenis aan de Universi-
teit Gent en Cultuurmanagement aan de Universiteit 
Antwerpen. In 2014 verdedigde ze haar doctoraat aan 
de UGent over De horizonten van Guibertus van 
Gembloers (ca. 1124-1214), dat met de Declercqprijs 
bekroond wordt. In dit onderzoek staat de ontwikkeling 
van het kloosterleven tijdens de volle middeleeuwen 
centraal. Daarbij reconstrueerde Sara Moens de 
leefwereld van de benedictijn Guibertus van 
Gembloers (ca. 1124-1214), abt en monnik, die secreta-
ris was van de befaamde Rijnlandse profetes Hildegard 
van Bingen, maar die zelf ook een uitgebreid literair 
oeuvre naliet. Zijn brieven en hagiografische werken 
belichten Guibertus als persoon, maar ook zijn netwerk 
en hoe het kloosterwezen omging met de diepgaande 
veranderingen tijdens de 12de eeuw.

Erik Duvergerprijs

Leen Kelchtermans studeerde Kunstwetenschappen 
(KU Leuven, 2008), waarna ze een onderzoeksmaster 
Kunstwetenschappen volgde aan de Universiteit van 
Amsterdam (2009). In Geschilderde gevechten, 
gekleurde verslagen. Een contextuele analyse van 
Peter Snayers’ (1592-1667) topografische strijdtaferelen 
voor de Habsburgse elite tussen herinnering en verheer-
lijking behandelt ze één van de belangrijkste vertegen-
woordigers van de 17de-eeuwse strijdiconografie. Zij 
belicht Snayers’ netwerken in Antwerpen en Brussel, zijn 
accurate topografische strijdtaferelen en de adel die 
deze kunstwerken bestelde. Het is de eerste systemati-
sche studie van Snayers’ oeuvre, ze geeft daarin een 
geheel nieuwe kijk op het genre en ze ontdekte de 
verschillende betekenislagen van deze taferelen.

Henri Schoutedenprijs

Sophie Gryseels studeerde Biologie aan de Universiteit 
Antwerpen, waar ze doctoreerde met de studie Evolu-
tionaire relaties tussen arenavirussen en hun knaagdier-
gastheren. Daarvoor deed ze veldwerkonderzoek in 
Tanzania en Mozambique en bestudeerde ze knaag-
dieren en de arenavirussen die door hen gedragen 
werden op genetisch niveau. Ze onderzocht o.m. 
welke factoren bijdragen aan de ruimtelijke genetische 
structuren van de gastheersoort, de muis Mastomys 
natalensis, en in hoeverre die structuren de verspreiding 
van de arenavirussen beïnvloeden. Tot voor kort werkte 
Sophie Gryseels omwille van haar laboratoriumexper-
tise als consulente van de WHO ook mee bij de 
moleculaire diagnose van het Ebolavirus in Guinée.

Paul Van Oyeprijs

Albrecht Houben behaalde een master in de biologie 
aan de universiteiten van Hasselt en Antwerpen. Hij 
doctoreerde aan de Universiteit Hasselt in 2013. Hij is 
laureaat van de Van Oyeprijs 2015 voor zijn studie 
Diversity and phylogeny of the limnoterrestrial Rhabdo-
coela (Platyhelminthes), an enigmatic Group of minute 

Van l. naar r. laureaten Pieter Martens en Jean-Christophe Verstraete, KVAB voorzitter
Hubert Bocken en laureaten Christophe Detavernier en Wim Van Paepegem.
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metazoans, een onderzoek over platwormen uit de 
groep vrijlevende “Turbellaria”, meer bepaald de 
kleinste leden hiervan of de microturbellaria. Houben 
toonde o.m. aan dat er twee onafhankelijke kolonisa-
ties van het limnoterrestrische milieu zijn, die tevens 
ontstaan zijn uit een brak of marien milieu en die dus 
geen zoetwaterorigine hebben zoals steeds werd 
gedacht. Door deze nieuwe inzichten blijkt het dat de 
wereldwijde diversiteit van deze dieren vele malen 
hoger is dan tot nu toe bekend was.

Prijs Pro Civitate

Brecht Dewilde (°1982) studeerde geschiedenis en 
kunstgeschiedenis in Leuven en Pisa. Hij doctoreerde 
aan de KU Leuven met Corporaties en confrerieën in 
conflict: Leuven 1600-1750, een studie over de functie 
van formele netwerken in tijden van recessie. Hij werkte 
o.m. aan het project City and Society in the Low Coun-
tries, ca. 1200-ca. 1850 (BELSPO) en is vervangend 
docent voor de vakken Geschiedenis van de Nieuwe 
Tijd, Geschiedenis van Frankrijk, Geschiedenis van 
interculturele contacten en Kwantitatieve onderzoeks-
methoden voor historici (KU Leuven). Momenteel doet 
hij onderzoek naar de sociaaleconomische en 
culturele geschiedenis van vroegmoderne secundaire 
steden: hoe producenten en kleinhandelaars met 
economische veranderingen omgingen, de opkomst 
van de commerciële cultuur in de 18de eeuw en de rol 
hierin van verenigingen als de rederijkerskamers.

Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting

Thomas Hertog (°1975) is hoogleraar fysica 
(theoretische kosmologie) aan de KU Leuven. In 1997 
ging hij naar Cambridge waar hij een doctoraat 
behaalde (2002) o.l.v. Stephen Hawking. Daarin bestu-
deerde hij de oorsprong van de kosmische expansie. 
Daarna deed hij onderzoek aan de University of Califor-
nia in Santa Barbara en aan het CERN. In 2007 werd hij 
benoemd aan het "Laboratoire AstroParticule et 
Cosmologie" (Université Paris 7). In 2011 keerde hij terug 
naar België via het Odysseusprogramma van het FWO. 
Hertog is een internationaal gerenommeerd kosmo-
loog en werkt nog steeds samen met Hawking. Hij en 
zijn team gebruiken een combinatie van wiskundige 
samenhang en astronomische waarnemingen om, 
i.s.m. internationale collega’s, te onderzoeken hoe ons 
heelal ontstaan en geëvolueerd is, en waarom het is 
zoals het is. Hij leidt ook de Belgische deelname aan de 
missie van de ESA gewijd aan gravitatiegolven, 
trillingen van het ruimteweefsel die ooit door Einstein 
werden voorspeld. Hertog is houder van een ERC 
Consolidator grant (2014-2019). Zijn onderzoek geniet 
internationale erkenning. Hij is extern lid van de Interna-
tionale Solvay Instituten (Fysica en Chemie) in Brussel en 
hij spant zich in om de fysica te populariseren. Resulta-
ten van zijn onderzoek worden opgenomen in binnen- 
en buitenlandse media.

De Academie reikt jaarlijks een groot aantal prijzen uit. 
Kandidaturen voor deze prijzen moeten ingediend 
worden ten laatste op 30 april 2016. Reglementen, 
inschrijvingsformulieren en indieningsmodaliteiten zijn te 
vinden op www.kvab.be.

Laureaat van de Academie (€ 10.000): Met de prijs 
Laureaat van de Academie wil de Academie jonge, 
beloftevolle onderzoekers en kunstenaars aan het 
begin van hun loopbaan ondersteunen. Kandidaturen 
uit alle disciplines van wetenschappen en kunsten 
komen in aanmerking. jaarlijks worden vier laureaten 
bekroond, in de Natuurwetenschappen, Mensweten-
schappen, Kunsten en Technische Wetenschappen. 

Frans VAN CAUWELAERTPRIJS (€ 7500): Wordt in 2016 
toegekend in de humane wetenschappen, in de 
morele, filosofische, taalkundige, geschiedkundige en 
archeologische wetenschappen.

Octaaf CALLEBAUTPRIJS (€ 1250): Prijs voor een studie 
van de kwaliteitsvoeding en meer algemeen van de 
voedingsomstandigheden, ook in de derde wereld.

Henri VANDERLINDENPRIJS (€ 1250): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de sterrenkunde.

Marie-Christiane MASELIS-PRIJS (€ 5000): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de kinderpsy-
chotherapie en/of kinderpsychiatrie.

Mgr. Charles DE CLERCQPRIJS (€ 1250): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de religieuze 
geschiedenis van Vlaanderen.

Mgr. Jozef COPPENSPRIJS (€1250): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de geschiedenis 
van de Leuvens universiteit, de geschiedenis van de 
Bijbelse exegese, oudtestamentische studies.

Jan GILLISPRIJS (€ 1250): Prijs voor een oorspronkelijk 
werk i.v.m. de geschiedenis van het wetenschappelijk 
denken.

Mgr. René LENAERTSPRIJS (€ 2500): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de muziekwe-
tenschap.

Floris VAN DER MUERENPRIJS (€ 750): Prijs voor een 
oorspronkelijk wetenschappelijk werk op het gebied 
van de musicologie in de breedste zin van het woord.

Contactfora:

In het kader van haar programma Contactfora onder-
steunt de KVAB onderzoekers, ongeacht hun vakge-
bied, door hen voor hoogstaande wetenschappelijke 
bijeenkomsten gastvrijheid te bieden in het Paleis der 
Academiën. Onder een aantal strikte voorwaarden is 
ook een beperkte financiële steun mogelijk. Aanvra-
gen moeten worden ingediend tegen 1 april 2016 (zie 
www.kvab.be onder 'Contactfora').

Reisbeurzen voor internationale wetenschappelijke 
samenwerking

Een van de grootste stimulansen voor de vooruitgang 
van de wetenschap is de samenwerking tussen onder-
zoekscentra uit verschillende landen. De KVAB onder-
steunt de internationale wetenschappelijke samenwer-
king door reisbeurzen toe te kennen aan Vlaamse 
wetenschappers die een collega willen bezoeken in 
een land met een academie waarmee zij een samen-
werkingsovereenkomst heeft gesloten. De KVAB 
vergoedt de reiskosten terwijl de academie van het 
gastland de verblijfskosten vergoedt. Enkel verblijven 
van maximaal twee weken komen in aanmerking Op 
de website www.kvab.be kan men het overzicht 
raadplegen met welke academiën de KVAB dergelijke 
bilaterale akkoorden heeft gesloten (zie op de startpa-
gina 'bilaterale overeenkomsten' en vervolgens 
doorklikken voor verdere informatie). Aanvragen 
betreffende uitwisselingen die plaatsvinden na augus-
tus 2016 kunnen ingediend worden tot 30 april 2016 bij 
sofie.vanthournout@kvab.be. 

KVAB-travel grant van Tina Kyndt naar Montpellier 
(UGent-IRD, Montpellier):

Van 8 tot 12 juni 2015 werkte Tina Kyndt bij Diana 
Fernandez in het Institut de Recherche pour le Déve-
loppement (IRD) in Montpellier in Frankrijk, een van de 
belangrijkste centra gespecialiseerd in het onderzoek 
naar tropische gewassen met een grote expertise op 
het gebied van de relatie tussen rijst en zijn pathoge-
nen. Diana Fernandez is "senior scientist" in de onder-
zoeksgroep 'Resistance des plantes aux bioagresseurs' 
en heeft een jarenlange ervaring met nematoden die 
een bedreiging vormen voor rijst. Tina Kyndt had Diana 
Fernandez en haar collega Anne-Sophie Petilot reeds 
meermaals ontmoet op symposia en internationale 
wetenschappelijke contactdagen. Vanaf 2012 
werkten de onderzoekscentra van Gent en Montpellier 
samen om de resistentie na te gaan van de Oryza 
glaberrima (Afrikaanse rijst) tegen nematoden die de 
wortels aantasten. Na twee jaar experimenteel onder-
zoek in beide centra dienden de verworven data te 
worden vergeleken en geïnterpreteerd, terwijl ook de 
communicatie daarvan moest worden besproken en 
de publicatie voorbereid. Tijdens haar verblijf in Mont-
pellier kon Tina Kyndt alle beschikbare informatie bestu-
deren, de resultaten van beide teams vergelijken en 
conclusies formuleren op basis van het gevoerde 
onderzoek. Zo kwam een eerste voorbereidend manus-
cript tot stand dat de publicatie van dit onderzoek 
voorbereidt. Bovendien kregen zij en de leden van het 
IRD-team de gelegenheid om presentaties te geven 
over het aan de gang zijnde onderzoek in beide onder-
zoekscentra. Tevens 
kon er worden 
overlegd over nieuwe 
voorstellen tot onder-
zoek om de weten-
schappelijke samen-
werking in de 
toekomst verder te 
zetten. 

Oproepen PRIJZEN

Frans van Cauwelaertprijs 2015 
voor 
biomedische wetenschappen

De Frans van Cauwelaertprijs werd in 2015 opengesteld 
voor biomedische wetenschappen. Voorzitter Herman van 
Rompuy reikte de prijs tijdens de jaarlijkse academische 
zitting van het fonds op 3 december 2015 uit aan prof. dr. 
Piet Ost (UGent) voor diens onderzoek over Gerichte thera-
pie voor prostaatkanker met beperkte uitzaaiingen. De 
laureaat gaf nadien een uiteenzetting over zijn onderzoek, 
waarvan hij volgende samenvatting bezorgde: "Prostaat-
kanker is de meest voorkomende tumor bij de man in 
West-Europa. De lokale behandeling van prostaatkanker 
heeft de voorbije decennia een sterke vooruitgang 
gekend waarbij de kans op genezing is toegenomen. Een 
deel van de patiënten met prostaatkanker wordt echter 
nog steeds geconfronteerd met uitzaaiingen (metastasen) 
tijdens het verloop van hun ziekte. Deze patiënten worden 
uniform behandeld met castratie (chirurgisch of 
chemisch), zodat de klachten die ontstaan door uitzaaiin-
gen uitgesteld worden. Deze behandeling is ontdekt eind 
jaren ’60 en is sindsdien niet meer veranderd. Castratie 
gaat echter gepaard met verschillende bijwerkingen zoals 
seksuele disfunctie, vermoeidheid, warmteopwellingen, 
gewichtstoename, botontkalking… die een impact 
hebben op de levenskwaliteit. Een jarenlange behande-
ling met castratietherapie verhoogt zelfs de kans op hart- 
en vaatziekten wat een belangrijke niet aan kanker gerela-
teerde doodsoorzaak is. 

Recente inzichten in de biologie van prostaatkanker doen 
vermoeden dat er patiënten zijn die uitzaaiingen ontwikke-
len in beperkte aantallen. Deze patiënten hebben ook een 
gunstiger ziekteverloop waardoor ze mogelijk langer met 
castratietherapie worden behandeld en langer worden 
blootgesteld aan de bijwerkingen. Als alternatief worden 
deze patiënten soms initieel enkel geobserveerd om zo de 
nood aan castratie uit te stellen. Jammer genoeg is dit 
vaak slechts enkele maanden mogelijk. Enkele jaren 
geleden ontstond het idee om de technieken ontwikkeld 
voor de behandeling van lokale prostaatkanker toe te 
passen op patiënten met beperkte uitzaaiingen. Op deze 
manier zouden deze uitzaaiingen lokaal vernietigd worden 
en zo de noodzaak tot het opstarten van castratietherapie 
uitstellen. Deze aanpak wordt metastase-gerichte therapie 
(MGT) genoemd en werd voor het eerst toegepast in het 
UZ Gent in 2005. In de voorbije 10 jaar konden we aanto-
nen dat MGT een veilige behandeling is en inderdaad de 
noodzaak tot castratie met gemiddeld 2 jaar kan uitstellen. 
Hoopgevend is vooral dat bij 1 op 5 van de patiënten de 
castratie met langer dan 5 jaar kan worden uitgesteld. Ook 
internationaal is de interesse voor deze aanpak ondertus-
sen gegroeid en worden onze resultaten bevestigd. 
Alvorens echter MGT als standaard kan worden 
beschouwd, dient er eerst aangetoond te worden dat 
deze beter is dan bijvoorbeeld observatie of castratie. Een 
dergelijke studie is in 2012 in België gestart en de eerste 
resultaten worden verwacht in 2016. Hopelijk wordt 
metastase-gerichte therapie op die manier een nieuw 
wapen in het arsenaal tegen prostaatkanker".
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metazoans, een onderzoek over platwormen uit de 
groep vrijlevende “Turbellaria”, meer bepaald de 
kleinste leden hiervan of de microturbellaria. Houben 
toonde o.m. aan dat er twee onafhankelijke kolonisa-
ties van het limnoterrestrische milieu zijn, die tevens 
ontstaan zijn uit een brak of marien milieu en die dus 
geen zoetwaterorigine hebben zoals steeds werd 
gedacht. Door deze nieuwe inzichten blijkt het dat de 
wereldwijde diversiteit van deze dieren vele malen 
hoger is dan tot nu toe bekend was.

Prijs Pro Civitate

Brecht Dewilde (°1982) studeerde geschiedenis en 
kunstgeschiedenis in Leuven en Pisa. Hij doctoreerde 
aan de KU Leuven met Corporaties en confrerieën in 
conflict: Leuven 1600-1750, een studie over de functie 
van formele netwerken in tijden van recessie. Hij werkte 
o.m. aan het project City and Society in the Low Coun-
tries, ca. 1200-ca. 1850 (BELSPO) en is vervangend 
docent voor de vakken Geschiedenis van de Nieuwe 
Tijd, Geschiedenis van Frankrijk, Geschiedenis van 
interculturele contacten en Kwantitatieve onderzoeks-
methoden voor historici (KU Leuven). Momenteel doet 
hij onderzoek naar de sociaaleconomische en 
culturele geschiedenis van vroegmoderne secundaire 
steden: hoe producenten en kleinhandelaars met 
economische veranderingen omgingen, de opkomst 
van de commerciële cultuur in de 18de eeuw en de rol 
hierin van verenigingen als de rederijkerskamers.

Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting

Thomas Hertog (°1975) is hoogleraar fysica 
(theoretische kosmologie) aan de KU Leuven. In 1997 
ging hij naar Cambridge waar hij een doctoraat 
behaalde (2002) o.l.v. Stephen Hawking. Daarin bestu-
deerde hij de oorsprong van de kosmische expansie. 
Daarna deed hij onderzoek aan de University of Califor-
nia in Santa Barbara en aan het CERN. In 2007 werd hij 
benoemd aan het "Laboratoire AstroParticule et 
Cosmologie" (Université Paris 7). In 2011 keerde hij terug 
naar België via het Odysseusprogramma van het FWO. 
Hertog is een internationaal gerenommeerd kosmo-
loog en werkt nog steeds samen met Hawking. Hij en 
zijn team gebruiken een combinatie van wiskundige 
samenhang en astronomische waarnemingen om, 
i.s.m. internationale collega’s, te onderzoeken hoe ons 
heelal ontstaan en geëvolueerd is, en waarom het is 
zoals het is. Hij leidt ook de Belgische deelname aan de 
missie van de ESA gewijd aan gravitatiegolven, 
trillingen van het ruimteweefsel die ooit door Einstein 
werden voorspeld. Hertog is houder van een ERC 
Consolidator grant (2014-2019). Zijn onderzoek geniet 
internationale erkenning. Hij is extern lid van de Interna-
tionale Solvay Instituten (Fysica en Chemie) in Brussel en 
hij spant zich in om de fysica te populariseren. Resulta-
ten van zijn onderzoek worden opgenomen in binnen- 
en buitenlandse media.

De Academie reikt jaarlijks een groot aantal prijzen uit. 
Kandidaturen voor deze prijzen moeten ingediend 
worden ten laatste op 30 april 2016. Reglementen, 
inschrijvingsformulieren en indieningsmodaliteiten zijn te 
vinden op www.kvab.be.

Laureaat van de Academie (€ 10.000): Met de prijs 
Laureaat van de Academie wil de Academie jonge, 
beloftevolle onderzoekers en kunstenaars aan het 
begin van hun loopbaan ondersteunen. Kandidaturen 
uit alle disciplines van wetenschappen en kunsten 
komen in aanmerking. jaarlijks worden vier laureaten 
bekroond, in de Natuurwetenschappen, Mensweten-
schappen, Kunsten en Technische Wetenschappen. 

Frans VAN CAUWELAERTPRIJS (€ 7500): Wordt in 2016 
toegekend in de humane wetenschappen, in de 
morele, filosofische, taalkundige, geschiedkundige en 
archeologische wetenschappen.

Octaaf CALLEBAUTPRIJS (€ 1250): Prijs voor een studie 
van de kwaliteitsvoeding en meer algemeen van de 
voedingsomstandigheden, ook in de derde wereld.

Henri VANDERLINDENPRIJS (€ 1250): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de sterrenkunde.

Marie-Christiane MASELIS-PRIJS (€ 5000): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de kinderpsy-
chotherapie en/of kinderpsychiatrie.

Mgr. Charles DE CLERCQPRIJS (€ 1250): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de religieuze 
geschiedenis van Vlaanderen.

Mgr. Jozef COPPENSPRIJS (€1250): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de geschiedenis 
van de Leuvens universiteit, de geschiedenis van de 
Bijbelse exegese, oudtestamentische studies.

Jan GILLISPRIJS (€ 1250): Prijs voor een oorspronkelijk 
werk i.v.m. de geschiedenis van het wetenschappelijk 
denken.

Mgr. René LENAERTSPRIJS (€ 2500): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de muziekwe-
tenschap.

Floris VAN DER MUERENPRIJS (€ 750): Prijs voor een 
oorspronkelijk wetenschappelijk werk op het gebied 
van de musicologie in de breedste zin van het woord.

Contactfora:

In het kader van haar programma Contactfora onder-
steunt de KVAB onderzoekers, ongeacht hun vakge-
bied, door hen voor hoogstaande wetenschappelijke 
bijeenkomsten gastvrijheid te bieden in het Paleis der 
Academiën. Onder een aantal strikte voorwaarden is 
ook een beperkte financiële steun mogelijk. Aanvra-
gen moeten worden ingediend tegen 1 april 2016 (zie 
www.kvab.be onder 'Contactfora').

Reisbeurzen voor internationale wetenschappelijke 
samenwerking

Een van de grootste stimulansen voor de vooruitgang 
van de wetenschap is de samenwerking tussen onder-
zoekscentra uit verschillende landen. De KVAB onder-
steunt de internationale wetenschappelijke samenwer-
king door reisbeurzen toe te kennen aan Vlaamse 
wetenschappers die een collega willen bezoeken in 
een land met een academie waarmee zij een samen-
werkingsovereenkomst heeft gesloten. De KVAB 
vergoedt de reiskosten terwijl de academie van het 
gastland de verblijfskosten vergoedt. Enkel verblijven 
van maximaal twee weken komen in aanmerking Op 
de website www.kvab.be kan men het overzicht 
raadplegen met welke academiën de KVAB dergelijke 
bilaterale akkoorden heeft gesloten (zie op de startpa-
gina 'bilaterale overeenkomsten' en vervolgens 
doorklikken voor verdere informatie). Aanvragen 
betreffende uitwisselingen die plaatsvinden na augus-
tus 2016 kunnen ingediend worden tot 30 april 2016 bij 
sofie.vanthournout@kvab.be. 

KVAB-travel grant van Tina Kyndt naar Montpellier 
(UGent-IRD, Montpellier):

Van 8 tot 12 juni 2015 werkte Tina Kyndt bij Diana 
Fernandez in het Institut de Recherche pour le Déve-
loppement (IRD) in Montpellier in Frankrijk, een van de 
belangrijkste centra gespecialiseerd in het onderzoek 
naar tropische gewassen met een grote expertise op 
het gebied van de relatie tussen rijst en zijn pathoge-
nen. Diana Fernandez is "senior scientist" in de onder-
zoeksgroep 'Resistance des plantes aux bioagresseurs' 
en heeft een jarenlange ervaring met nematoden die 
een bedreiging vormen voor rijst. Tina Kyndt had Diana 
Fernandez en haar collega Anne-Sophie Petilot reeds 
meermaals ontmoet op symposia en internationale 
wetenschappelijke contactdagen. Vanaf 2012 
werkten de onderzoekscentra van Gent en Montpellier 
samen om de resistentie na te gaan van de Oryza 
glaberrima (Afrikaanse rijst) tegen nematoden die de 
wortels aantasten. Na twee jaar experimenteel onder-
zoek in beide centra dienden de verworven data te 
worden vergeleken en geïnterpreteerd, terwijl ook de 
communicatie daarvan moest worden besproken en 
de publicatie voorbereid. Tijdens haar verblijf in Mont-
pellier kon Tina Kyndt alle beschikbare informatie bestu-
deren, de resultaten van beide teams vergelijken en 
conclusies formuleren op basis van het gevoerde 
onderzoek. Zo kwam een eerste voorbereidend manus-
cript tot stand dat de publicatie van dit onderzoek 
voorbereidt. Bovendien kregen zij en de leden van het 
IRD-team de gelegenheid om presentaties te geven 
over het aan de gang zijnde onderzoek in beide onder-
zoekscentra. Tevens 
kon er worden 
overlegd over nieuwe 
voorstellen tot onder-
zoek om de weten-
schappelijke samen-
werking in de 
toekomst verder te 
zetten. 

Oproepen PRIJZEN

Frans van Cauwelaertprijs 2015 
voor 
biomedische wetenschappen

De Frans van Cauwelaertprijs werd in 2015 opengesteld 
voor biomedische wetenschappen. Voorzitter Herman van 
Rompuy reikte de prijs tijdens de jaarlijkse academische 
zitting van het fonds op 3 december 2015 uit aan prof. dr. 
Piet Ost (UGent) voor diens onderzoek over Gerichte thera-
pie voor prostaatkanker met beperkte uitzaaiingen. De 
laureaat gaf nadien een uiteenzetting over zijn onderzoek, 
waarvan hij volgende samenvatting bezorgde: "Prostaat-
kanker is de meest voorkomende tumor bij de man in 
West-Europa. De lokale behandeling van prostaatkanker 
heeft de voorbije decennia een sterke vooruitgang 
gekend waarbij de kans op genezing is toegenomen. Een 
deel van de patiënten met prostaatkanker wordt echter 
nog steeds geconfronteerd met uitzaaiingen (metastasen) 
tijdens het verloop van hun ziekte. Deze patiënten worden 
uniform behandeld met castratie (chirurgisch of 
chemisch), zodat de klachten die ontstaan door uitzaaiin-
gen uitgesteld worden. Deze behandeling is ontdekt eind 
jaren ’60 en is sindsdien niet meer veranderd. Castratie 
gaat echter gepaard met verschillende bijwerkingen zoals 
seksuele disfunctie, vermoeidheid, warmteopwellingen, 
gewichtstoename, botontkalking… die een impact 
hebben op de levenskwaliteit. Een jarenlange behande-
ling met castratietherapie verhoogt zelfs de kans op hart- 
en vaatziekten wat een belangrijke niet aan kanker gerela-
teerde doodsoorzaak is. 

Recente inzichten in de biologie van prostaatkanker doen 
vermoeden dat er patiënten zijn die uitzaaiingen ontwikke-
len in beperkte aantallen. Deze patiënten hebben ook een 
gunstiger ziekteverloop waardoor ze mogelijk langer met 
castratietherapie worden behandeld en langer worden 
blootgesteld aan de bijwerkingen. Als alternatief worden 
deze patiënten soms initieel enkel geobserveerd om zo de 
nood aan castratie uit te stellen. Jammer genoeg is dit 
vaak slechts enkele maanden mogelijk. Enkele jaren 
geleden ontstond het idee om de technieken ontwikkeld 
voor de behandeling van lokale prostaatkanker toe te 
passen op patiënten met beperkte uitzaaiingen. Op deze 
manier zouden deze uitzaaiingen lokaal vernietigd worden 
en zo de noodzaak tot het opstarten van castratietherapie 
uitstellen. Deze aanpak wordt metastase-gerichte therapie 
(MGT) genoemd en werd voor het eerst toegepast in het 
UZ Gent in 2005. In de voorbije 10 jaar konden we aanto-
nen dat MGT een veilige behandeling is en inderdaad de 
noodzaak tot castratie met gemiddeld 2 jaar kan uitstellen. 
Hoopgevend is vooral dat bij 1 op 5 van de patiënten de 
castratie met langer dan 5 jaar kan worden uitgesteld. Ook 
internationaal is de interesse voor deze aanpak ondertus-
sen gegroeid en worden onze resultaten bevestigd. 
Alvorens echter MGT als standaard kan worden 
beschouwd, dient er eerst aangetoond te worden dat 
deze beter is dan bijvoorbeeld observatie of castratie. Een 
dergelijke studie is in 2012 in België gestart en de eerste 
resultaten worden verwacht in 2016. Hopelijk wordt 
metastase-gerichte therapie op die manier een nieuw 
wapen in het arsenaal tegen prostaatkanker".
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metazoans, een onderzoek over platwormen uit de 
groep vrijlevende “Turbellaria”, meer bepaald de 
kleinste leden hiervan of de microturbellaria. Houben 
toonde o.m. aan dat er twee onafhankelijke kolonisa-
ties van het limnoterrestrische milieu zijn, die tevens 
ontstaan zijn uit een brak of marien milieu en die dus 
geen zoetwaterorigine hebben zoals steeds werd 
gedacht. Door deze nieuwe inzichten blijkt het dat de 
wereldwijde diversiteit van deze dieren vele malen 
hoger is dan tot nu toe bekend was.

Prijs Pro Civitate

Brecht Dewilde (°1982) studeerde geschiedenis en 
kunstgeschiedenis in Leuven en Pisa. Hij doctoreerde 
aan de KU Leuven met Corporaties en confrerieën in 
conflict: Leuven 1600-1750, een studie over de functie 
van formele netwerken in tijden van recessie. Hij werkte 
o.m. aan het project City and Society in the Low Coun-
tries, ca. 1200-ca. 1850 (BELSPO) en is vervangend 
docent voor de vakken Geschiedenis van de Nieuwe 
Tijd, Geschiedenis van Frankrijk, Geschiedenis van 
interculturele contacten en Kwantitatieve onderzoeks-
methoden voor historici (KU Leuven). Momenteel doet 
hij onderzoek naar de sociaaleconomische en 
culturele geschiedenis van vroegmoderne secundaire 
steden: hoe producenten en kleinhandelaars met 
economische veranderingen omgingen, de opkomst 
van de commerciële cultuur in de 18de eeuw en de rol 
hierin van verenigingen als de rederijkerskamers.

Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting

Thomas Hertog (°1975) is hoogleraar fysica 
(theoretische kosmologie) aan de KU Leuven. In 1997 
ging hij naar Cambridge waar hij een doctoraat 
behaalde (2002) o.l.v. Stephen Hawking. Daarin bestu-
deerde hij de oorsprong van de kosmische expansie. 
Daarna deed hij onderzoek aan de University of Califor-
nia in Santa Barbara en aan het CERN. In 2007 werd hij 
benoemd aan het "Laboratoire AstroParticule et 
Cosmologie" (Université Paris 7). In 2011 keerde hij terug 
naar België via het Odysseusprogramma van het FWO. 
Hertog is een internationaal gerenommeerd kosmo-
loog en werkt nog steeds samen met Hawking. Hij en 
zijn team gebruiken een combinatie van wiskundige 
samenhang en astronomische waarnemingen om, 
i.s.m. internationale collega’s, te onderzoeken hoe ons 
heelal ontstaan en geëvolueerd is, en waarom het is 
zoals het is. Hij leidt ook de Belgische deelname aan de 
missie van de ESA gewijd aan gravitatiegolven, 
trillingen van het ruimteweefsel die ooit door Einstein 
werden voorspeld. Hertog is houder van een ERC 
Consolidator grant (2014-2019). Zijn onderzoek geniet 
internationale erkenning. Hij is extern lid van de Interna-
tionale Solvay Instituten (Fysica en Chemie) in Brussel en 
hij spant zich in om de fysica te populariseren. Resulta-
ten van zijn onderzoek worden opgenomen in binnen- 
en buitenlandse media.

De Academie reikt jaarlijks een groot aantal prijzen uit. 
Kandidaturen voor deze prijzen moeten ingediend 
worden ten laatste op 30 april 2016. Reglementen, 
inschrijvingsformulieren en indieningsmodaliteiten zijn te 
vinden op www.kvab.be.

Laureaat van de Academie (€ 10.000): Met de prijs 
Laureaat van de Academie wil de Academie jonge, 
beloftevolle onderzoekers en kunstenaars aan het 
begin van hun loopbaan ondersteunen. Kandidaturen 
uit alle disciplines van wetenschappen en kunsten 
komen in aanmerking. jaarlijks worden vier laureaten 
bekroond, in de Natuurwetenschappen, Mensweten-
schappen, Kunsten en Technische Wetenschappen. 

Frans VAN CAUWELAERTPRIJS (€ 7500): Wordt in 2016 
toegekend in de humane wetenschappen, in de 
morele, filosofische, taalkundige, geschiedkundige en 
archeologische wetenschappen.

Octaaf CALLEBAUTPRIJS (€ 1250): Prijs voor een studie 
van de kwaliteitsvoeding en meer algemeen van de 
voedingsomstandigheden, ook in de derde wereld.

Henri VANDERLINDENPRIJS (€ 1250): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de sterrenkunde.

Marie-Christiane MASELIS-PRIJS (€ 5000): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de kinderpsy-
chotherapie en/of kinderpsychiatrie.

Mgr. Charles DE CLERCQPRIJS (€ 1250): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de religieuze 
geschiedenis van Vlaanderen.

Mgr. Jozef COPPENSPRIJS (€1250): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de geschiedenis 
van de Leuvens universiteit, de geschiedenis van de 
Bijbelse exegese, oudtestamentische studies.

Jan GILLISPRIJS (€ 1250): Prijs voor een oorspronkelijk 
werk i.v.m. de geschiedenis van het wetenschappelijk 
denken.

Mgr. René LENAERTSPRIJS (€ 2500): Prijs voor een 
oorspronkelijk werk op het gebied van de muziekwe-
tenschap.

Floris VAN DER MUERENPRIJS (€ 750): Prijs voor een 
oorspronkelijk wetenschappelijk werk op het gebied 
van de musicologie in de breedste zin van het woord.

Contactfora:

In het kader van haar programma Contactfora onder-
steunt de KVAB onderzoekers, ongeacht hun vakge-
bied, door hen voor hoogstaande wetenschappelijke 
bijeenkomsten gastvrijheid te bieden in het Paleis der 
Academiën. Onder een aantal strikte voorwaarden is 
ook een beperkte financiële steun mogelijk. Aanvra-
gen moeten worden ingediend tegen 1 april 2016 (zie 
www.kvab.be onder 'Contactfora').

Reisbeurzen voor internationale wetenschappelijke 
samenwerking

Een van de grootste stimulansen voor de vooruitgang 
van de wetenschap is de samenwerking tussen onder-
zoekscentra uit verschillende landen. De KVAB onder-
steunt de internationale wetenschappelijke samenwer-
king door reisbeurzen toe te kennen aan Vlaamse 
wetenschappers die een collega willen bezoeken in 
een land met een academie waarmee zij een samen-
werkingsovereenkomst heeft gesloten. De KVAB 
vergoedt de reiskosten terwijl de academie van het 
gastland de verblijfskosten vergoedt. Enkel verblijven 
van maximaal twee weken komen in aanmerking Op 
de website www.kvab.be kan men het overzicht 
raadplegen met welke academiën de KVAB dergelijke 
bilaterale akkoorden heeft gesloten (zie op de startpa-
gina 'bilaterale overeenkomsten' en vervolgens 
doorklikken voor verdere informatie). Aanvragen 
betreffende uitwisselingen die plaatsvinden na augus-
tus 2016 kunnen ingediend worden tot 30 april 2016 bij 
sofie.vanthournout@kvab.be. 

KVAB-travel grant van Tina Kyndt naar Montpellier 
(UGent-IRD, Montpellier):

Van 8 tot 12 juni 2015 werkte Tina Kyndt bij Diana 
Fernandez in het Institut de Recherche pour le Déve-
loppement (IRD) in Montpellier in Frankrijk, een van de 
belangrijkste centra gespecialiseerd in het onderzoek 
naar tropische gewassen met een grote expertise op 
het gebied van de relatie tussen rijst en zijn pathoge-
nen. Diana Fernandez is "senior scientist" in de onder-
zoeksgroep 'Resistance des plantes aux bioagresseurs' 
en heeft een jarenlange ervaring met nematoden die 
een bedreiging vormen voor rijst. Tina Kyndt had Diana 
Fernandez en haar collega Anne-Sophie Petilot reeds 
meermaals ontmoet op symposia en internationale 
wetenschappelijke contactdagen. Vanaf 2012 
werkten de onderzoekscentra van Gent en Montpellier 
samen om de resistentie na te gaan van de Oryza 
glaberrima (Afrikaanse rijst) tegen nematoden die de 
wortels aantasten. Na twee jaar experimenteel onder-
zoek in beide centra dienden de verworven data te 
worden vergeleken en geïnterpreteerd, terwijl ook de 
communicatie daarvan moest worden besproken en 
de publicatie voorbereid. Tijdens haar verblijf in Mont-
pellier kon Tina Kyndt alle beschikbare informatie bestu-
deren, de resultaten van beide teams vergelijken en 
conclusies formuleren op basis van het gevoerde 
onderzoek. Zo kwam een eerste voorbereidend manus-
cript tot stand dat de publicatie van dit onderzoek 
voorbereidt. Bovendien kregen zij en de leden van het 
IRD-team de gelegenheid om presentaties te geven 
over het aan de gang zijnde onderzoek in beide onder-
zoekscentra. Tevens 
kon er worden 
overlegd over nieuwe 
voorstellen tot onder-
zoek om de weten-
schappelijke samen-
werking in de 
toekomst verder te 
zetten. 

Oproepen PRIJZEN

Frans van Cauwelaertprijs 2015 
voor 
biomedische wetenschappen

De Frans van Cauwelaertprijs werd in 2015 opengesteld 
voor biomedische wetenschappen. Voorzitter Herman van 
Rompuy reikte de prijs tijdens de jaarlijkse academische 
zitting van het fonds op 3 december 2015 uit aan prof. dr. 
Piet Ost (UGent) voor diens onderzoek over Gerichte thera-
pie voor prostaatkanker met beperkte uitzaaiingen. De 
laureaat gaf nadien een uiteenzetting over zijn onderzoek, 
waarvan hij volgende samenvatting bezorgde: "Prostaat-
kanker is de meest voorkomende tumor bij de man in 
West-Europa. De lokale behandeling van prostaatkanker 
heeft de voorbije decennia een sterke vooruitgang 
gekend waarbij de kans op genezing is toegenomen. Een 
deel van de patiënten met prostaatkanker wordt echter 
nog steeds geconfronteerd met uitzaaiingen (metastasen) 
tijdens het verloop van hun ziekte. Deze patiënten worden 
uniform behandeld met castratie (chirurgisch of 
chemisch), zodat de klachten die ontstaan door uitzaaiin-
gen uitgesteld worden. Deze behandeling is ontdekt eind 
jaren ’60 en is sindsdien niet meer veranderd. Castratie 
gaat echter gepaard met verschillende bijwerkingen zoals 
seksuele disfunctie, vermoeidheid, warmteopwellingen, 
gewichtstoename, botontkalking… die een impact 
hebben op de levenskwaliteit. Een jarenlange behande-
ling met castratietherapie verhoogt zelfs de kans op hart- 
en vaatziekten wat een belangrijke niet aan kanker gerela-
teerde doodsoorzaak is. 

Recente inzichten in de biologie van prostaatkanker doen 
vermoeden dat er patiënten zijn die uitzaaiingen ontwikke-
len in beperkte aantallen. Deze patiënten hebben ook een 
gunstiger ziekteverloop waardoor ze mogelijk langer met 
castratietherapie worden behandeld en langer worden 
blootgesteld aan de bijwerkingen. Als alternatief worden 
deze patiënten soms initieel enkel geobserveerd om zo de 
nood aan castratie uit te stellen. Jammer genoeg is dit 
vaak slechts enkele maanden mogelijk. Enkele jaren 
geleden ontstond het idee om de technieken ontwikkeld 
voor de behandeling van lokale prostaatkanker toe te 
passen op patiënten met beperkte uitzaaiingen. Op deze 
manier zouden deze uitzaaiingen lokaal vernietigd worden 
en zo de noodzaak tot het opstarten van castratietherapie 
uitstellen. Deze aanpak wordt metastase-gerichte therapie 
(MGT) genoemd en werd voor het eerst toegepast in het 
UZ Gent in 2005. In de voorbije 10 jaar konden we aanto-
nen dat MGT een veilige behandeling is en inderdaad de 
noodzaak tot castratie met gemiddeld 2 jaar kan uitstellen. 
Hoopgevend is vooral dat bij 1 op 5 van de patiënten de 
castratie met langer dan 5 jaar kan worden uitgesteld. Ook 
internationaal is de interesse voor deze aanpak ondertus-
sen gegroeid en worden onze resultaten bevestigd. 
Alvorens echter MGT als standaard kan worden 
beschouwd, dient er eerst aangetoond te worden dat 
deze beter is dan bijvoorbeeld observatie of castratie. Een 
dergelijke studie is in 2012 in België gestart en de eerste 
resultaten worden verwacht in 2016. Hopelijk wordt 
metastase-gerichte therapie op die manier een nieuw 
wapen in het arsenaal tegen prostaatkanker".



17

een deel wegvallen. Een grotere autonomie van de 
betrokken instellingen is wenselijk maar vereist de 
verdere professionalisering van hun management. 

Els Witte was van 1994 tot 2000 rector van de VUB en in 
die hoedanigheid ook enkele jaren voorzitter van de 
raden van bestuur van het FWO en de VLIR. Ze 
publiceerde in die periode ook over de universitaire 
problematiek. Ze was voordien voorzitter van de raad 
van bestuur van de BRTN en zetelde of zetelt in de 
bestuursraden van enkele culturele instellingen. Als 
historica hedendaagse politiek publiceert ze over de 
negentiende eeuw en ook over de geschiedenis van 
België sinds 1945. Ze richtte het Centrum voor de 
Interdisciplinaire Studie van Brussel op (nu BRIO) en 
fungeerde als redacteur en auteur voor de studiereeks 
van dit Centrum (Taal en Sociale Integratie, Brusselse 
Thema’s) en van/in verzamelwerken met betrekking tot 
het statuut van Brussel. Sinds 1988 is ze lid van de KVAB.

 

De Wereld van de geleerden tijdens het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). Symposium 
op 24 maart 2016 en tentoonstelling

In 2016 is het 200 jaar geleden dat de Theresiaanse 
Academie voor Wetenschappen en Letteren, opge-
richt in 1772 en door de Fransen in 1794 afgeschaft, 
door koning Willem I werd heropgericht. Deze verjaar-
dag is natuurlijk een reden om deze gebeurtenis te 
herdenken, maar tevens is het een gelegenheid om 
een lacune te verhelpen. De georganiseerde wereld 
van de geleerden buiten de universiteiten in het zuide-
lijke deel van het Koninkrijk der Nederlanden is immers 
een onderwerp dat nagenoeg afwezig is in de histori-
sche literatuur. Daarom heeft de Commissie Historische 
Wetenschappen (CoHiWet) van de Klasse van de 
Menswetenschappen van de Academie het initiatief 
genomen om zich te buigen over dit onderwerp en dit 
in nauwe samenwerking met de Académie royale de 
Belgique. Op 24 maart 2016 staan de leden van de 
Koninklijke Academie van Brussel centraal tijdens een 
symposium, waarin recent en nieuw wetenschappelijk 
onderzoek hierover aan bod zal komen. Het symposium 
heeft plaats in het Paleis der academiën. In het 
verlengde ervan heeft er gedurende twee weken in de 
Ockeghemzaal een tentoonstelling plaats met 
originele documenten en artefacten, die deze tijd 
terug oproepen. De tentoonstelling wordt begeleid 
met een video opgesteld door Francis Strauven (KVAB).

Programma:
9.30 uur: Ontvangst
10.00 uur: Opening en presentatie van het symposium 
door vast secretaris F. Dumortier

Voorzitter ochtendsessie: Marc Boone (voorzitter 
CoHiWet, KVAB)
I. De politieke context:
10.15 uur: Hervé Hasquin (ARB), L'Académie royale de 
Belgique: naissance, mort et... résurrection
10.45 uur: Remieg Aerts (Radbouduniversiteit Nijme-
gen), Willem I en de heroprichting van de ARB
11.15 uur: Els Witte (KVAB), De Brusselse Academie 
tijdens de scheiding van het Koninkrijk der Nederlanden 
en de wording van België (1825-1845)

II. Netwerken en de activiteiten van de academiele-
den
11.45 uur: Pieter Dhondt (Universiteit Helsinki): Kinderen 
van één familie. De geleerden en hun netwerken
12.15 uur: Debat

12.45 uur: lunch

Voorzitter namiddagsessie: Ginette Kurgan (ARB)

III. Wetenschapsopvatting en -beoefening
14.00 uur: Jean-Paul Van Bendegem (VUB), Wis- en 
natuurwetenschappen
14.30 uur: Nele Bracke (UGent), Quetelet and the social 
sciences
15.00 uur: Jo Tollebeek (KVAB), Filosofische geschiede-
nis? De historische stijl van de Brusselse Academie 
15.30 uur: Joep Leerssen (Universiteit Amsterdam), Het 
vernaculair belang: de geleerden en hun talen

IV. Bij wijze van conclusie
16.00 uur: Klaas van Berkel (Universiteit Groningen), The 
ARB in a European perspective
16.30 uur: Debat
17.00 uur: Opening van de tentoonstelling door  
O. Damme en F. Dumortier gevolgd door receptie 
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Standpunten 36: Financiële vorming (Marnix Van 
Damme)

De internationale en nationale belangstelling voor 
financiële vorming als instrument in de strijd tegen 
financiële laaggeletterdheid neemt toe. Omdat het 
begrip ‘financiële vorming’ pas het voorbije decen-
nium tot volle ontwikkeling is gekomen en het dus 
relatief nieuw is, wordt in deze bijdrage vooraf het 
theoretische kader ervan geschetst. Daarbij wordt 
aandacht besteed aan een aantal wezenlijke kenmer-
ken van de financiële vorming en aan het nut en de 
toenemende maatschappelijke relevantie ervan. 
Omdat het voor het succes van financiële vorming 
noodzakelijk is een zo volledig mogelijk beeld te 

verwerven van de graad van 
financiële geletterdheid wordt 
in dit essay ook ingegaan op 
de wijze waarop die geletterd-
heid wordt gemeten. 

De Belgische financiële 
toezichthouder, de FSMA 
("Financial Services and 
Markets Authority" of ‘Autoriteit 
voor Financiële Diensten en 
Markten’), oefent sinds 1 april 
2011 een belangrijke taak uit 
op het vlak van het stimuleren 
en coördineren van de financi-

ele vorming. 
Het theoretische kader en de praktische invulling ervan 
door de FSMA vormen de basis voor tien aanbevelin-
gen met aandachts- en standpunten voor en over de 
verdere ontwikkeling van de financiële vorming. Aan 
deze laatste moet behalve een economisch bescher-
mend ook een maatschappelijk opvoedend streefdoel 
ten grondslag liggen. Er dient meer specifieke 
aandacht uit te gaan naar het bijbrengen van financi-
ele vaardigheden in het onderwijs en het ontwikkelen 
van het kritische vermogen van jongeren in financiële 
aangelegenheden. Het integreren van financiële 
vorming in de bestaande onderwijsstructuren vormt 
een uitdaging op relatief korte termijn. 

Maatregelen tegen financiële laaggeletterdheid 
vergen een daartoe gunstig maatschappelijk klimaat 
waaraan ook de overheid een bijdrage kan leveren, 
bijvoorbeeld door sommige van haar fiscale belangen 
meer af te stemmen op de toenemende inspanningen 
inzake financiële vorming. Uiteraard moet financiële 
vorming tevens een permanente zorg uitmaken van de 
financiële sector. De transparantie van producten en 
het informeren van het publiek zijn daarbij geenszins de 
enige aandachtspunten. 

Er dient te worden gestreefd naar een uniform en voor 
vergelijking vatbaar onderzoekskader en naar een 
doelgroepgerichte financiële vorming. Deze heeft 
primair een praktijkgericht oogmerk: individuen en 
huishoudens meer weerbaar te maken bij het nemen 
van concrete beslissingen met financiële implicaties. 

Dit neemt niet weg dat financiële vorming in de 
toekomst steeds frequenter ook het voorwerp zal 
dienen uit te maken van wetenschappelijk, bij voorkeur 
interdisciplinair onderzoek.

Marnix Van Damme is Kamervoorzitter in de Raad van 
State en buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Univer-
siteit van Brussel. Hij doceert en publiceert over het 
Belgisch publiekrecht en de wetgevingskwaliteit. Sinds 
2003 maakt hij deel uit van de Raad van Toezicht van 
de Belgische financiële toezichthouder, de huidige 
FSMA. Hij is tevens lid van de Sanctiecommissie van 
dezelfde instelling. 

Standpunten 37: Het debat rond de federale culturele 
en wetenschappelijke instellingen (2010-2015) (Els 
Witte)

Recent kwamen de federale culturele en wetenschap-
pelijke instellingen hoog op de politieke agenda te 
staan. Zij waren het onderwerp van communautaire 
debatten, moesten zwaar besparen en worden 
hervormd door de regering Michel. 

In KVAB Standpunt nr. 37 beschrijft Els Witte de rol van 
deze instellingen die elk in hun domein een 
prominente rol spelen, hun 
complexe plaats in de federale 
staatsstructuur en hun interactie 
met de politiek. Zij gaat in detail 
in op de conflictgeladen 
eerdere reorganisatieplannen, 
in het bijzonder van BELSPO en 
van de federale musea voor 
kunst en geschiedenis, omdat 
deze plannen de achtergrond 
vormen waartegen het beleid 
van de regering Michel tot 
stand kwam. Deze regering 
legde zware besparingen op, 
schroefde de al gedeeltelijk 
uitgevoerde reorganisatieplan-
nen terug, ontmantelde BELSPO voor een deel en 
legde in het museumbeleid de klemtoon op patrimoni-
umbehoud eerder dan hergroepering van musea.

De auteur bespreekt de beleidsplannen van de 
regering Michel en staatssecretaris Sleurs, de kritiek 
erop in de culturele wereld en binnen de wetenschap-
pelijke instellingen, de reacties in de politieke wereld en 
de knelpunten die bij dit debat aan het licht kwamen. 
Zij pleit voor het behoud en de verdere ontwikkeling 
van de federale culturele en wetenschappelijke 
instellingen. Deze kunnen niet zonder grote problemen 
worden overgedragen aan een gemeenschap of 
gewest. Een hechtere samenwerking met de gemeen-
schappen en de gewesten dringt zich wel op. Om het 
hoge niveau van expertise in stand te houden, moeten 
de bezuinigingen tot een redelijker niveau terugge-
bracht worden. De banden met de universitaire en 
internationale expertisenetwerken moeten behouden 
blijven, ook al zou de coördinatie langs BELSPO voor 

Nieuwe standpunten van de Academie

Marnix Van Damme 

Standpunten 36

Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten, 2015

Financiële vorming

De internationale en nationale belangstelling voor financiële vorming als instrument in de strijd 
tegen financiële laaggeletterdheid neemt toe. Omdat het begrip ‘financiële vorming’ pas het 
voorbije decennium tot volle ontwikkeling is gekomen en het dus relatief nieuw is, wordt in deze 
bijdrage vooraf het theoretische kader ervan geschetst. Daarbij wordt aandacht besteed aan 
een aantal wezenlijke kenmerken van de financiële vorming en aan het nut en de toenemende 
maatschappelijke relevantie ervan. Omdat het voor het succes van financiële vorming noodzake-
lijk is een zo volledig mogelijk beeld te verwerven van de graad van financiële geletterdheid wordt 
in dit essay ook ingegaan op de wijze waarop die geletterdheid wordt gemeten. 

De Belgische financiële toezichthouder, de FSMA (Financial Services and Markets Authority of 
‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’), oefent sinds 1 april 2011 een belangrijke taak uit 
op het vlak van het stimuleren en coördineren van de financiële vorming. 
Het theoretische kader en de praktische invulling ervan door de FSMA vormen de basis voor tien 
aanbevelingen met aandachts- en standpunten voor en over de verdere ontwikkeling van de 
financiële vorming. Aan deze laatste moet behalve een economisch beschermend ook een 
maatschappelijk opvoedend streefdoel ten grondslag liggen. Er dient meer specifieke aandacht 
uit te gaan naar het bijbrengen van financiële vaardigheden in het onderwijs en het ontwikkelen 
van het kritische vermogen van jongeren in financiële aangelegenheden. Het integreren van 
financiële vorming in de bestaande onderwijsstructuren vormt een uitdaging op relatief korte 
termijn. 

Maatregelen tegen financiële laaggeletterdheid vergen een daartoe gunstig maatschappelijk 
klimaat waaraan ook de overheid een bijdrage kan leveren, bijvoorbeeld door sommige van haar 
fiscale belangen meer af te stemmen op de toenemende inspanningen inzake financiële 
vorming. Uiteraard moet financiële vorming tevens een permanente zorg uitmaken van de 
financiële sector. De transparantie van producten en het informeren van het publiek zijn daarbij 
geenszins de enige aandachtspunten. 
Er dient te worden gestreefd naar een uniform en voor vergelijking vatbaar onderzoekskader en 
naar een doelgroepgerichte financiële vorming. Deze heeft primair een praktijkgericht oogmerk: 
individuen en huishoudens meer weerbaar te maken bij het nemen van concrete beslissingen met 
financiële implicaties. Dit neemt niet weg dat financiële vorming in de toekomst steeds frequenter 
ook het voorwerp zal dienen uit te maken van wetenschappelijk, bij voorkeur interdisciplinair 
onderzoek.

Marnix Van Damme is kamervoorzitter in de Raad van State en buitengewoon hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit van Brussel. Hij doceert en publiceert over het Belgisch publiekrecht en de wetge-
vingskwaliteit. Sinds 2003 maakt hij deel uit van de Raad van Toezicht van de Belgische financiële 
toezichthouder, de huidige FSMA (Financial Services and Markets Authority of ‘Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten’). Hij is tevens lid van de Sanctiecommissie van dezelfde instelling. 

  

De internationale en nationale belangstelling voor financiële vorming als instrument in de strijd 

Financiële vorming

Els Witte 

Standpunten 37

Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten, 2015

Els Witte 

Het debat rond de federale 

culturele en wetenschappelijke 

instellingen (2010-2015)

In 2014-2015 kwamen de federale culturele en wetenschappelijke instellingen hoog op de 
politieke agenda te staan. Niet enkel omdat ze meer dan andere instellingen onderhevig waren 
aan de zware besparingsronde van de regering-Michel, maar ook omdat ze het onderwerp van 
communautaire debatten waren en de regering fundamentele hervormingsplannen aankon-
digde.

In dit essay gaat de auteur de plaats van deze instellingen na in het Belgische federale model. Ze 
horen thuis in twee categorieën: er zijn drie federale culturele instellingen (Bozar, De Munt, Natio-
naal Orkest van België) en tien federale wetenschappelijke instellingen, waaronder de Koninklijke 
Bibliotheek, het Rijksarchief, het Meteorologisch Instituut, het Afrikamuseum, het ‘Jubelpark’ enz. Ze 
gaat vervolgens in op de reorganisatieplannen die het hoofd van het departement Wetenschaps-
beleid en de directeur van de pool Kunst ten uitvoer wilden brengen en die in de politieke wereld 
en in het veld heel wat kritiek uitlokten. Ze doet dit omdat deze discussies mede aan de basis lagen 
van de regeringspolitiek, meer bepaald van het beleid van staatssecretaris Sleurs voor Weten-
schapsbeleid. Het stof dat deze plannen in de betrokken sectoren deden opwaaien en de daarbij 
aansluitende mediadebatten worden vervolgens onderzocht omdat ze interessant zijn voor het 
oplijsten van de knelpunten. Vanuit deze pijnpunten formuleert de auteur een aantal standpunten 
waarin ze pleit voor het behoud en vooral voor de verdere ontwikkeling van deze instellingen, die 
elk in hun domein van het grootste belang zijn en die niet zomaar overgedragen kunnen worden 
aan een gemeenschap of een gewest. De auteur is wel voorstandster van een hechtere samen-
werking van de federale instellingen, de gemeenschappen en de gewesten en, in de mate dat er 
goed wordt nagedacht over de randvoorwaarden, ook van een grotere mate van zelfstandig-
heid van de instellingen.

De auteur van dit Standpunt was van 1994 tot 2000 rector van de VUB en in die hoedanigheid ook 
enkele jaren voorzitter van de raden van bestuur van het FWO en de VLIR. Ze publiceerde in die 
periode ook over de universitaire problematiek. Ze was voordien voorzitter van de raad van 
bestuur van de BRTN en zetelde of zetelt in de bestuursraden van enkele culturele instellingen. Als 
historica hedendaagse politiek publiceert ze over de negentiende eeuw en ook over de geschie-
denis van België sinds 1945. Ze richtte het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel op 
(nu BRIO) en fungeerde als redacteur en auteur voor de studiereeks van dit Centrum (Taal en 
Sociale Integratie, Brusselse Thema’s) en van/in verzamelwerken met betrekking tot het statuut van 
Brussel. Sinds 1988 is ze lid van de KVAB.

In 2014-2015 kwamen de federale culturele en wetenschappelijke instellingen hoog op de 
politieke agenda te staan. Niet enkel omdat ze meer dan andere instellingen onderhevig waren 

Het debat rond de federale 
culturele en wetenschappelijke 
instellingen (2010-2015)
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een deel wegvallen. Een grotere autonomie van de 
betrokken instellingen is wenselijk maar vereist de 
verdere professionalisering van hun management. 

Els Witte was van 1994 tot 2000 rector van de VUB en in 
die hoedanigheid ook enkele jaren voorzitter van de 
raden van bestuur van het FWO en de VLIR. Ze 
publiceerde in die periode ook over de universitaire 
problematiek. Ze was voordien voorzitter van de raad 
van bestuur van de BRTN en zetelde of zetelt in de 
bestuursraden van enkele culturele instellingen. Als 
historica hedendaagse politiek publiceert ze over de 
negentiende eeuw en ook over de geschiedenis van 
België sinds 1945. Ze richtte het Centrum voor de 
Interdisciplinaire Studie van Brussel op (nu BRIO) en 
fungeerde als redacteur en auteur voor de studiereeks 
van dit Centrum (Taal en Sociale Integratie, Brusselse 
Thema’s) en van/in verzamelwerken met betrekking tot 
het statuut van Brussel. Sinds 1988 is ze lid van de KVAB.

 

De Wereld van de geleerden tijdens het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). Symposium 
op 24 maart 2016 en tentoonstelling

In 2016 is het 200 jaar geleden dat de Theresiaanse 
Academie voor Wetenschappen en Letteren, opge-
richt in 1772 en door de Fransen in 1794 afgeschaft, 
door koning Willem I werd heropgericht. Deze verjaar-
dag is natuurlijk een reden om deze gebeurtenis te 
herdenken, maar tevens is het een gelegenheid om 
een lacune te verhelpen. De georganiseerde wereld 
van de geleerden buiten de universiteiten in het zuide-
lijke deel van het Koninkrijk der Nederlanden is immers 
een onderwerp dat nagenoeg afwezig is in de histori-
sche literatuur. Daarom heeft de Commissie Historische 
Wetenschappen (CoHiWet) van de Klasse van de 
Menswetenschappen van de Academie het initiatief 
genomen om zich te buigen over dit onderwerp en dit 
in nauwe samenwerking met de Académie royale de 
Belgique. Op 24 maart 2016 staan de leden van de 
Koninklijke Academie van Brussel centraal tijdens een 
symposium, waarin recent en nieuw wetenschappelijk 
onderzoek hierover aan bod zal komen. Het symposium 
heeft plaats in het Paleis der academiën. In het 
verlengde ervan heeft er gedurende twee weken in de 
Ockeghemzaal een tentoonstelling plaats met 
originele documenten en artefacten, die deze tijd 
terug oproepen. De tentoonstelling wordt begeleid 
met een video opgesteld door Francis Strauven (KVAB).

Programma:
9.30 uur: Ontvangst
10.00 uur: Opening en presentatie van het symposium 
door vast secretaris F. Dumortier

Voorzitter ochtendsessie: Marc Boone (voorzitter 
CoHiWet, KVAB)
I. De politieke context:
10.15 uur: Hervé Hasquin (ARB), L'Académie royale de 
Belgique: naissance, mort et... résurrection
10.45 uur: Remieg Aerts (Radbouduniversiteit Nijme-
gen), Willem I en de heroprichting van de ARB
11.15 uur: Els Witte (KVAB), De Brusselse Academie 
tijdens de scheiding van het Koninkrijk der Nederlanden 
en de wording van België (1825-1845)

II. Netwerken en de activiteiten van de academiele-
den
11.45 uur: Pieter Dhondt (Universiteit Helsinki): Kinderen 
van één familie. De geleerden en hun netwerken
12.15 uur: Debat

12.45 uur: lunch

Voorzitter namiddagsessie: Ginette Kurgan (ARB)

III. Wetenschapsopvatting en -beoefening
14.00 uur: Jean-Paul Van Bendegem (VUB), Wis- en 
natuurwetenschappen
14.30 uur: Nele Bracke (UGent), Quetelet and the social 
sciences
15.00 uur: Jo Tollebeek (KVAB), Filosofische geschiede-
nis? De historische stijl van de Brusselse Academie 
15.30 uur: Joep Leerssen (Universiteit Amsterdam), Het 
vernaculair belang: de geleerden en hun talen

IV. Bij wijze van conclusie
16.00 uur: Klaas van Berkel (Universiteit Groningen), The 
ARB in a European perspective
16.30 uur: Debat
17.00 uur: Opening van de tentoonstelling door  
O. Damme en F. Dumortier gevolgd door receptie 
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Standpunten 36: Financiële vorming (Marnix Van 
Damme)

De internationale en nationale belangstelling voor 
financiële vorming als instrument in de strijd tegen 
financiële laaggeletterdheid neemt toe. Omdat het 
begrip ‘financiële vorming’ pas het voorbije decen-
nium tot volle ontwikkeling is gekomen en het dus 
relatief nieuw is, wordt in deze bijdrage vooraf het 
theoretische kader ervan geschetst. Daarbij wordt 
aandacht besteed aan een aantal wezenlijke kenmer-
ken van de financiële vorming en aan het nut en de 
toenemende maatschappelijke relevantie ervan. 
Omdat het voor het succes van financiële vorming 
noodzakelijk is een zo volledig mogelijk beeld te 

verwerven van de graad van 
financiële geletterdheid wordt 
in dit essay ook ingegaan op 
de wijze waarop die geletterd-
heid wordt gemeten. 

De Belgische financiële 
toezichthouder, de FSMA 
("Financial Services and 
Markets Authority" of ‘Autoriteit 
voor Financiële Diensten en 
Markten’), oefent sinds 1 april 
2011 een belangrijke taak uit 
op het vlak van het stimuleren 
en coördineren van de financi-

ele vorming. 
Het theoretische kader en de praktische invulling ervan 
door de FSMA vormen de basis voor tien aanbevelin-
gen met aandachts- en standpunten voor en over de 
verdere ontwikkeling van de financiële vorming. Aan 
deze laatste moet behalve een economisch bescher-
mend ook een maatschappelijk opvoedend streefdoel 
ten grondslag liggen. Er dient meer specifieke 
aandacht uit te gaan naar het bijbrengen van financi-
ele vaardigheden in het onderwijs en het ontwikkelen 
van het kritische vermogen van jongeren in financiële 
aangelegenheden. Het integreren van financiële 
vorming in de bestaande onderwijsstructuren vormt 
een uitdaging op relatief korte termijn. 

Maatregelen tegen financiële laaggeletterdheid 
vergen een daartoe gunstig maatschappelijk klimaat 
waaraan ook de overheid een bijdrage kan leveren, 
bijvoorbeeld door sommige van haar fiscale belangen 
meer af te stemmen op de toenemende inspanningen 
inzake financiële vorming. Uiteraard moet financiële 
vorming tevens een permanente zorg uitmaken van de 
financiële sector. De transparantie van producten en 
het informeren van het publiek zijn daarbij geenszins de 
enige aandachtspunten. 

Er dient te worden gestreefd naar een uniform en voor 
vergelijking vatbaar onderzoekskader en naar een 
doelgroepgerichte financiële vorming. Deze heeft 
primair een praktijkgericht oogmerk: individuen en 
huishoudens meer weerbaar te maken bij het nemen 
van concrete beslissingen met financiële implicaties. 

Dit neemt niet weg dat financiële vorming in de 
toekomst steeds frequenter ook het voorwerp zal 
dienen uit te maken van wetenschappelijk, bij voorkeur 
interdisciplinair onderzoek.

Marnix Van Damme is Kamervoorzitter in de Raad van 
State en buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Univer-
siteit van Brussel. Hij doceert en publiceert over het 
Belgisch publiekrecht en de wetgevingskwaliteit. Sinds 
2003 maakt hij deel uit van de Raad van Toezicht van 
de Belgische financiële toezichthouder, de huidige 
FSMA. Hij is tevens lid van de Sanctiecommissie van 
dezelfde instelling. 

Standpunten 37: Het debat rond de federale culturele 
en wetenschappelijke instellingen (2010-2015) (Els 
Witte)

Recent kwamen de federale culturele en wetenschap-
pelijke instellingen hoog op de politieke agenda te 
staan. Zij waren het onderwerp van communautaire 
debatten, moesten zwaar besparen en worden 
hervormd door de regering Michel. 

In KVAB Standpunt nr. 37 beschrijft Els Witte de rol van 
deze instellingen die elk in hun domein een 
prominente rol spelen, hun 
complexe plaats in de federale 
staatsstructuur en hun interactie 
met de politiek. Zij gaat in detail 
in op de conflictgeladen 
eerdere reorganisatieplannen, 
in het bijzonder van BELSPO en 
van de federale musea voor 
kunst en geschiedenis, omdat 
deze plannen de achtergrond 
vormen waartegen het beleid 
van de regering Michel tot 
stand kwam. Deze regering 
legde zware besparingen op, 
schroefde de al gedeeltelijk 
uitgevoerde reorganisatieplan-
nen terug, ontmantelde BELSPO voor een deel en 
legde in het museumbeleid de klemtoon op patrimoni-
umbehoud eerder dan hergroepering van musea.

De auteur bespreekt de beleidsplannen van de 
regering Michel en staatssecretaris Sleurs, de kritiek 
erop in de culturele wereld en binnen de wetenschap-
pelijke instellingen, de reacties in de politieke wereld en 
de knelpunten die bij dit debat aan het licht kwamen. 
Zij pleit voor het behoud en de verdere ontwikkeling 
van de federale culturele en wetenschappelijke 
instellingen. Deze kunnen niet zonder grote problemen 
worden overgedragen aan een gemeenschap of 
gewest. Een hechtere samenwerking met de gemeen-
schappen en de gewesten dringt zich wel op. Om het 
hoge niveau van expertise in stand te houden, moeten 
de bezuinigingen tot een redelijker niveau terugge-
bracht worden. De banden met de universitaire en 
internationale expertisenetwerken moeten behouden 
blijven, ook al zou de coördinatie langs BELSPO voor 

Nieuwe standpunten van de Academie

Marnix Van Damme 

Standpunten 36

Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten, 2015

Financiële vorming

De internationale en nationale belangstelling voor financiële vorming als instrument in de strijd 
tegen financiële laaggeletterdheid neemt toe. Omdat het begrip ‘financiële vorming’ pas het 
voorbije decennium tot volle ontwikkeling is gekomen en het dus relatief nieuw is, wordt in deze 
bijdrage vooraf het theoretische kader ervan geschetst. Daarbij wordt aandacht besteed aan 
een aantal wezenlijke kenmerken van de financiële vorming en aan het nut en de toenemende 
maatschappelijke relevantie ervan. Omdat het voor het succes van financiële vorming noodzake-
lijk is een zo volledig mogelijk beeld te verwerven van de graad van financiële geletterdheid wordt 
in dit essay ook ingegaan op de wijze waarop die geletterdheid wordt gemeten. 

De Belgische financiële toezichthouder, de FSMA (Financial Services and Markets Authority of 
‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’), oefent sinds 1 april 2011 een belangrijke taak uit 
op het vlak van het stimuleren en coördineren van de financiële vorming. 
Het theoretische kader en de praktische invulling ervan door de FSMA vormen de basis voor tien 
aanbevelingen met aandachts- en standpunten voor en over de verdere ontwikkeling van de 
financiële vorming. Aan deze laatste moet behalve een economisch beschermend ook een 
maatschappelijk opvoedend streefdoel ten grondslag liggen. Er dient meer specifieke aandacht 
uit te gaan naar het bijbrengen van financiële vaardigheden in het onderwijs en het ontwikkelen 
van het kritische vermogen van jongeren in financiële aangelegenheden. Het integreren van 
financiële vorming in de bestaande onderwijsstructuren vormt een uitdaging op relatief korte 
termijn. 

Maatregelen tegen financiële laaggeletterdheid vergen een daartoe gunstig maatschappelijk 
klimaat waaraan ook de overheid een bijdrage kan leveren, bijvoorbeeld door sommige van haar 
fiscale belangen meer af te stemmen op de toenemende inspanningen inzake financiële 
vorming. Uiteraard moet financiële vorming tevens een permanente zorg uitmaken van de 
financiële sector. De transparantie van producten en het informeren van het publiek zijn daarbij 
geenszins de enige aandachtspunten. 
Er dient te worden gestreefd naar een uniform en voor vergelijking vatbaar onderzoekskader en 
naar een doelgroepgerichte financiële vorming. Deze heeft primair een praktijkgericht oogmerk: 
individuen en huishoudens meer weerbaar te maken bij het nemen van concrete beslissingen met 
financiële implicaties. Dit neemt niet weg dat financiële vorming in de toekomst steeds frequenter 
ook het voorwerp zal dienen uit te maken van wetenschappelijk, bij voorkeur interdisciplinair 
onderzoek.

Marnix Van Damme is kamervoorzitter in de Raad van State en buitengewoon hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit van Brussel. Hij doceert en publiceert over het Belgisch publiekrecht en de wetge-
vingskwaliteit. Sinds 2003 maakt hij deel uit van de Raad van Toezicht van de Belgische financiële 
toezichthouder, de huidige FSMA (Financial Services and Markets Authority of ‘Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten’). Hij is tevens lid van de Sanctiecommissie van dezelfde instelling. 
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Standpunten 37

Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten, 2015

Els Witte 

Het debat rond de federale 

culturele en wetenschappelijke 

instellingen (2010-2015)

In 2014-2015 kwamen de federale culturele en wetenschappelijke instellingen hoog op de 
politieke agenda te staan. Niet enkel omdat ze meer dan andere instellingen onderhevig waren 
aan de zware besparingsronde van de regering-Michel, maar ook omdat ze het onderwerp van 
communautaire debatten waren en de regering fundamentele hervormingsplannen aankon-
digde.

In dit essay gaat de auteur de plaats van deze instellingen na in het Belgische federale model. Ze 
horen thuis in twee categorieën: er zijn drie federale culturele instellingen (Bozar, De Munt, Natio-
naal Orkest van België) en tien federale wetenschappelijke instellingen, waaronder de Koninklijke 
Bibliotheek, het Rijksarchief, het Meteorologisch Instituut, het Afrikamuseum, het ‘Jubelpark’ enz. Ze 
gaat vervolgens in op de reorganisatieplannen die het hoofd van het departement Wetenschaps-
beleid en de directeur van de pool Kunst ten uitvoer wilden brengen en die in de politieke wereld 
en in het veld heel wat kritiek uitlokten. Ze doet dit omdat deze discussies mede aan de basis lagen 
van de regeringspolitiek, meer bepaald van het beleid van staatssecretaris Sleurs voor Weten-
schapsbeleid. Het stof dat deze plannen in de betrokken sectoren deden opwaaien en de daarbij 
aansluitende mediadebatten worden vervolgens onderzocht omdat ze interessant zijn voor het 
oplijsten van de knelpunten. Vanuit deze pijnpunten formuleert de auteur een aantal standpunten 
waarin ze pleit voor het behoud en vooral voor de verdere ontwikkeling van deze instellingen, die 
elk in hun domein van het grootste belang zijn en die niet zomaar overgedragen kunnen worden 
aan een gemeenschap of een gewest. De auteur is wel voorstandster van een hechtere samen-
werking van de federale instellingen, de gemeenschappen en de gewesten en, in de mate dat er 
goed wordt nagedacht over de randvoorwaarden, ook van een grotere mate van zelfstandig-
heid van de instellingen.

De auteur van dit Standpunt was van 1994 tot 2000 rector van de VUB en in die hoedanigheid ook 
enkele jaren voorzitter van de raden van bestuur van het FWO en de VLIR. Ze publiceerde in die 
periode ook over de universitaire problematiek. Ze was voordien voorzitter van de raad van 
bestuur van de BRTN en zetelde of zetelt in de bestuursraden van enkele culturele instellingen. Als 
historica hedendaagse politiek publiceert ze over de negentiende eeuw en ook over de geschie-
denis van België sinds 1945. Ze richtte het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel op 
(nu BRIO) en fungeerde als redacteur en auteur voor de studiereeks van dit Centrum (Taal en 
Sociale Integratie, Brusselse Thema’s) en van/in verzamelwerken met betrekking tot het statuut van 
Brussel. Sinds 1988 is ze lid van de KVAB.

In 2014-2015 kwamen de federale culturele en wetenschappelijke instellingen hoog op de 
politieke agenda te staan. Niet enkel omdat ze meer dan andere instellingen onderhevig waren 

Het debat rond de federale 
culturele en wetenschappelijke 
instellingen (2010-2015)
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       Denkersprogramma’s:

 Denkersprogramma Kunst & Geld

Slotcongres over Kunst en Stad: 27 februari 2016 
Wat kunnen de steden in de toekomst betekenen voor 
de kunsten en omgekeerd? 

Dit congres was oorspronkelijk gepland op 21 novem-
ber 2015 maar werd wegens de terreurdreiging 
uitgesteld. Opnieuw registeren is vereist en kan via 
http://www.kvab.be/kunstenstad.aspx 

Programma:
10.00-12.30 uur:

Inleiding 
Cees Hamelink, Denker in 
het Denkersprogramma 
Kunst & Geld, UAmsterdam

Opening van het congres 
Sven Gatz, Vlaams minister 
van Cultuur, Media, Jeugd 
en Brussel
Kunst en stad in cultuurhisto-
risch perspectief 
Koenraad Jonckheere, UGent, JA
De hedendaagse situatie van steden als trekkers op 
cultureel gebied 
Sas van Rouveroij van Nieuwaal, Kabinetschef 
Algemeen Beleid Vlaamse Regering

Lunch

14.00-16.30 uur:
Toekomstscenario’s voor Kunst & Stad
Een audiovisuele presentatie van een creatieve 
visionaire denkoefening met o.m. leden van de Jonge 
Academie en van de KVAB en enkele externe experts 
waaronder Katelijne De Corte, Michiel Dehaene, Ugo 
Dehaes, Lionel Devlieger, Frederik De Wilde, Erik 
Mannens, Maximiliaan Martens, Pieter Martens, Lucien 
Posman, Noël Salazar, Karel Van Haesebrouck, Anne-
Mie Van Kerckhoven, Siegfried De Buck en Bart 
Verschaffel.

Slot 

Receptie met muziek van het Bourgondisch Combo

1

2        Academisch Cultureel Forum:
Herlezingen
Een gloednieuwe reeks diepgravende discussies over 
wetenschap en kunst
De discussiecyclus Herlezingen beoogt de lectuur, door 
een groep breed georiënteerde academici, van een 
aantal teksten die in een discussie worden ‘herlezen’. 
Onder teksten verstaan we, onder andere, een (deel 
van een) natuurwetenschappelijke theorie, een 
(fragment van een) wijsgerige tekst, een (afbeelding 
van een) kunstwerk, een gedicht, een fundamentele 
politieke tekst, een muziekpartituur, een (te bekijken) 
filmfragment of architecturaal werk, een (nieuwe) 
technologie, een ontdekking, een uitvinding. Deze 
reeks is bij het verschijnen van deze editie van de 
Academieberichten reeds gestart. Hierbij het overzicht:
- 11 februari 2016, 17.00 uur: Irina Veretennicoff  
(theoretisch fysicus, toegepast in de fotonica. Klasse 
Natuurwetenschappen KVAB) 
- 24 maart 2016, 17.00 uur: Herman De Dijn           

(wijsgeer, internatio-
naal Spinoza-expert, 
Klasse Mensweten-
schappen KVAB)
- 21 april 2016, 17.00 
uur: David Gullentops 
(hoogleraar Franse 
literatuur VUB) 
- 19 mei 2016, 17.00 
uur: Jan Van Landeg-
hem (componist, 
Klasse van de Kunsten 
KVAB)

Denkersprogramma "Water & Klimaat"

Dat het klimaat verandert is een feit. De opdracht is 
een strategie uit te werken om hiermee om te gaan.
Het KVAB denkersprogramma Water en Klimaat, 
georganiseerd op initiatief van de Klasse van de 
Technische Wetenschappen, wil onderzoeken hoe 
onze maatschappij zich kan aanpassen om een oplos-
sing te vinden voor de problemen die oprijzen rond 
water en klimaat. Het wil een oefening zijn in 
veerkrachtdenken die leidt tot een adaptatiestrategie 
voor Vlaanderen die ruimte biedt voor nieuwe ontwik-
kelingen in de watertechnologie en perspectieven 
opent voor een internationale toepassing ervan, ook in 
de Derdewereldlanden. Belangrijke thema's die aan 
bod komen zijn: de invloed van de landbouw op ons 
ecosysteem, de vervuiling van het grondwater, 'smart' 
water voor de consument en kustbescherming.

Twee vooraanstaande internationale experten werken 
als Denker mee aan het programma: Margaret 
Catley-Carlson, voormalig minister Health and Welfare, 
Canada, Patron Global Water Partnership Canada 
met expertise inzake waterbeleid en Glen Daigger, 
voormalig voorzitter International Water Association, 
professor engineering practice, University of Michigan, 
expert in watertechnologie, -gebruik en -manage-
ment. Stakeholders (de bevoegde kabinetten, onder-
zoeksinstellingen, bedrijven en NGO's) worden uitgeno-
digd aan het debat deel te nemen.

Slotcongres in het Paleis der Academiën: 17 juni 2016 

Het slotcongres laat de Denkers aan het woord: zij 
presenteren hun visie op het Vlaams beleid inzake 
water en klimaat. Ook toppolitici en gereputeerde 
specialisten komen aan bod: Minister Joke Schau-
vliege, Jan Peumans (voorzitter Vlaamse Klimaatcom-
missie), Jacqueline Cramer en Hans Bruyninckx 
(directeur Europees Milieuagentschap) zegden al hun 
deelneming toe.

Pianorecital door Russell Hirshfield (i.s.m. de Klasse 
Kunsten)
25  maart 2016, 19.30 uur
Concerten van Russel Hirshfield zijn zeer gevarieerd, 
van Bach tot Ligeti, van klassiek tot uiterst avantgardis-
tisch. Hij creëerde composities van o.m. Kevin Jay 
Isaacs, Rhian Samuel en Piet Swerts (Klasse Kunsten, 
KVAB). Dr. Hirshfield is professor Muziek aan de Western 
Connecticut State University, geeft les aan de 
Northwestern State University in Louisiana en is 
gasthoogleraar aan the State University of Campinas in 
Brazilië. Hij werd reeds alom gevraagd om zijn uitvoerin-
gen en interpretaties ten gehore te brengen, o.m. in de 
VS, Brazilië, China, België, Engeland, Servië, Costa Rica 
en Zuid-Afrika. Hirshfield zal voor het ACF werk uitvoeren 
van o.m. Claude Debussy, Piet Swerts, Kevin Jay Isaacs 
en Alexander Scriabin. ‘I last performed in Belgium in 
2010 and have recently completed a recording of the 
music of Piet Swerts; the compact disc is due to be 
released in 2016’ (R. Hirshfield).

Lentecyclus  2016 “Gezondheid, gedrag en geluk: De 
G3 die er echt toe doet”
Deze cyclus gaat over ziekte, gezondheid en welzijn. 
Dit wordt inhoudelijk ruim ingevuld met heel diverse 
topics, maar wel een duidelijke focus op de rol van het 
gedrag. 
Een goede gezondheid is immers meer dan de 
afwezigheid van ziekte en pijn, net zoals gelukkig zijn 
meer is dan in goede gezondheid verkeren. Welzijn en 
geluk vormen de kern van onze grootste wensen en 
verlangens, meer nog dan welvaart en geld. Veel van 
de kopzorgen waar mensen van wakker liggen gaan 
over factoren die het welzijn en geluk in de weg staan: 

zorgen over de toekomst, jobonzekerheid, stress op het 
werk, relationele problemen, verdriet over tegenslagen 
van onze kinderen op school, eenzaamheid bij oude-
ren… om nog maar te zwijgen over de grote ziektes 
van onze tijd (kanker, dementie, hart- en vaatziekten, 
diabetes enz., maar ook obesitas, depressie, autisme, 
angststoornissen, enz.). Veel van de grote uitdagingen 
waar onze maatschappij voor staat en waar onze 
bestuurders, gezagsdragers en politici dus verantwoor-
delijkheid voor dragen situeren zich op de vlakken van 
ziekte, gezondheid en welzijn. Dit is een thema met veel 
verschillende facetten, waarvoor ruime belangstelling 
bestaat en dat vanuit diverse invalshoeken benaderd 
kan worden. Hierover organiseert het ACF de Lentecy-
clus van 2016 met 3 namiddagsymposia: 

1. Lichamelijke gezondheid en gedrag 
18 april 2016: 14.30-17.30u 
Sessievoorzitter: Johan Wagemans (psychologie KU 
Leuven, Klasse Menswetenschappen KVAB) 
- Bert Aertgeerts (huisarts, diensthoofd huisartsgenees-
kunde KU Leuven, lid KAGB): 'Huisartsen en mensen met 
of zonder een ziekte. Samen gezond' 
- Liesbet Goubert (gezondheidspsychologie UGent):  
‘Mijn pijn zit niet tussen mijn oren! Een biopsychosociaal 
perspectief op ziekte en gezondheid’
- Koen Luyckx (ontwikkelingspsychologie KU Leuven, 
laureaat KVAB-Klasse Menswetenschappen 2014): 
‘Aanpassing aan chronische ziekte: Een ontwikkelings-
psychologisch perspectief’
- Panel / ronde tafel: moderator Jan Hautekiet

2. Lichamelijke en geestelijke gezondheid in context 
25 april 2016: 14.30-17.30u  
Sessievoorzitter: Bea Maes (gezins- en orthopedagogie 
KU Leuven, Klasse Menswetenschappen KVAB)
- Peter Adriaenssens (kinderpsychiatrie UZ Leuven) over 
trauma en de rol van het gezinssituatie
- Bea Cantillon (sociologie UAntwerpen, Klasse Mens-
wetenschappen KVAB) & Sara Willems (sociologie 
UGent) over de rol van de gezinsarmoede en S.E.S. als 
factor in gezondheidszorg, ziekte en preventie 
- Hilde Colpin (schoolpsychologie KU Leuven): ‘De 
school als context voor het bevorderen van geestelijke 
gezondheid’
- Wilmar Schaufeli (arbeidspsychologie KU Leuven en 
Utrecht): 'Wat doet werk met ons? Over burn-out en 
bevlogenheid'
- Panel / ronde tafel: moderator Jan Hautekiet

3. Geestelijke gezondheid, welzijn en geluk 
2 mei 2016:14.30-17.30u
Sessievoorzitter: Ann Buysse (klinische psychologie U 
Gent, Klasse Menswetenschappen KVAB) 
- Dirk De Wachter (psychiater UC Kortenberg, bekend 
auteur en spreker): ‘Geluksobsessie en psychiatrisch 
lijden’
- Mia Leijssen (psychologie KU Leuven en Psychothera-
peut): ‘Van geluk naar existentieel welzijn’
- Erik Schokkaert (gezondheidseconomie, 

In het tweede deel van de dag 
wordt de visie gehoord van 
vertegenwoordigers van de "Young 
Water Professonials". Ook krijgen 
alle aanwezigen de kans om aan te 
sluiten aan een debattafel met als  
doelstelling het formuleren van 
concrete beleidsaanbevelingen. In 
de slotfase van het congres worden 
deze aanbevelingen plenair 
voorgesteld. 

Meer info en registratie  

De werkgroep die het programma organiseert, 
wordt gecoördineerd door Willy Verstraete, Erik 
Mathijs en Joos Vandewalle. Er is tevens een 
stuurgroep van Academieleden en een ruime 
expertengroep die open staat voor geïnteresseer-
den. Indien geïnteresseerd om mee te werken, 
contacteer Inez.dua@kvab.be. 

http://www.kvab.be/denkersprogramma/projecten-water-en-klimaat.aspx.Margaret Catley-Carlson

Glen Daigger

Cees Hamelink

KU Leuven, lid Klasse Menswetenschappen KVAB): 
‘Een goed leven betaalbaar voor iedereen?’
- Jo Vandeurzen (Vlaams Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin): ‘Krachtlijnen in het
Vlaamse beleid rond geestelijke gezondheidszorg’
- Panel / ronde tafel: moderator Jan Hautekiet

Voor informatie over de activiteiten van het ACF kan 
men ook de website 
www.kvab.be/acf.aspx raadplegen.

Een pagina uit de Prototractatus (Londen 1971), een vroege versie van de beroemde Tractatus Logico-
Philosophicus van Ludwig Wittgenstein. Vanaf 1914 schreef de Weense ingenieur-filosoof verschillende 
versies van zijn boek dat, na talrijke bewerkingen en herlezingen - onder meer door Bertrand Russell - in 
1921 voor het eerst verscheen als Logisch-philosophische Abhandlung.
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de kunsten en omgekeerd? 
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http://www.kvab.be/kunstenstad.aspx 
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Cees Hamelink, Denker in 
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Kunst & Geld, UAmsterdam
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Sven Gatz, Vlaams minister 
van Cultuur, Media, Jeugd 
en Brussel
Kunst en stad in cultuurhisto-
risch perspectief 
Koenraad Jonckheere, UGent, JA
De hedendaagse situatie van steden als trekkers op 
cultureel gebied 
Sas van Rouveroij van Nieuwaal, Kabinetschef 
Algemeen Beleid Vlaamse Regering

Lunch

14.00-16.30 uur:
Toekomstscenario’s voor Kunst & Stad
Een audiovisuele presentatie van een creatieve 
visionaire denkoefening met o.m. leden van de Jonge 
Academie en van de KVAB en enkele externe experts 
waaronder Katelijne De Corte, Michiel Dehaene, Ugo 
Dehaes, Lionel Devlieger, Frederik De Wilde, Erik 
Mannens, Maximiliaan Martens, Pieter Martens, Lucien 
Posman, Noël Salazar, Karel Van Haesebrouck, Anne-
Mie Van Kerckhoven, Siegfried De Buck en Bart 
Verschaffel.

Slot 

Receptie met muziek van het Bourgondisch Combo

1

2        Academisch Cultureel Forum:
Herlezingen
Een gloednieuwe reeks diepgravende discussies over 
wetenschap en kunst
De discussiecyclus Herlezingen beoogt de lectuur, door 
een groep breed georiënteerde academici, van een 
aantal teksten die in een discussie worden ‘herlezen’. 
Onder teksten verstaan we, onder andere, een (deel 
van een) natuurwetenschappelijke theorie, een 
(fragment van een) wijsgerige tekst, een (afbeelding 
van een) kunstwerk, een gedicht, een fundamentele 
politieke tekst, een muziekpartituur, een (te bekijken) 
filmfragment of architecturaal werk, een (nieuwe) 
technologie, een ontdekking, een uitvinding. Deze 
reeks is bij het verschijnen van deze editie van de 
Academieberichten reeds gestart. Hierbij het overzicht:
- 11 februari 2016, 17.00 uur: Irina Veretennicoff  
(theoretisch fysicus, toegepast in de fotonica. Klasse 
Natuurwetenschappen KVAB) 
- 24 maart 2016, 17.00 uur: Herman De Dijn           

(wijsgeer, internatio-
naal Spinoza-expert, 
Klasse Mensweten-
schappen KVAB)
- 21 april 2016, 17.00 
uur: David Gullentops 
(hoogleraar Franse 
literatuur VUB) 
- 19 mei 2016, 17.00 
uur: Jan Van Landeg-
hem (componist, 
Klasse van de Kunsten 
KVAB)

Denkersprogramma "Water & Klimaat"

Dat het klimaat verandert is een feit. De opdracht is 
een strategie uit te werken om hiermee om te gaan.
Het KVAB denkersprogramma Water en Klimaat, 
georganiseerd op initiatief van de Klasse van de 
Technische Wetenschappen, wil onderzoeken hoe 
onze maatschappij zich kan aanpassen om een oplos-
sing te vinden voor de problemen die oprijzen rond 
water en klimaat. Het wil een oefening zijn in 
veerkrachtdenken die leidt tot een adaptatiestrategie 
voor Vlaanderen die ruimte biedt voor nieuwe ontwik-
kelingen in de watertechnologie en perspectieven 
opent voor een internationale toepassing ervan, ook in 
de Derdewereldlanden. Belangrijke thema's die aan 
bod komen zijn: de invloed van de landbouw op ons 
ecosysteem, de vervuiling van het grondwater, 'smart' 
water voor de consument en kustbescherming.

Twee vooraanstaande internationale experten werken 
als Denker mee aan het programma: Margaret 
Catley-Carlson, voormalig minister Health and Welfare, 
Canada, Patron Global Water Partnership Canada 
met expertise inzake waterbeleid en Glen Daigger, 
voormalig voorzitter International Water Association, 
professor engineering practice, University of Michigan, 
expert in watertechnologie, -gebruik en -manage-
ment. Stakeholders (de bevoegde kabinetten, onder-
zoeksinstellingen, bedrijven en NGO's) worden uitgeno-
digd aan het debat deel te nemen.

Slotcongres in het Paleis der Academiën: 17 juni 2016 

Het slotcongres laat de Denkers aan het woord: zij 
presenteren hun visie op het Vlaams beleid inzake 
water en klimaat. Ook toppolitici en gereputeerde 
specialisten komen aan bod: Minister Joke Schau-
vliege, Jan Peumans (voorzitter Vlaamse Klimaatcom-
missie), Jacqueline Cramer en Hans Bruyninckx 
(directeur Europees Milieuagentschap) zegden al hun 
deelneming toe.

Pianorecital door Russell Hirshfield (i.s.m. de Klasse 
Kunsten)
25  maart 2016, 19.30 uur
Concerten van Russel Hirshfield zijn zeer gevarieerd, 
van Bach tot Ligeti, van klassiek tot uiterst avantgardis-
tisch. Hij creëerde composities van o.m. Kevin Jay 
Isaacs, Rhian Samuel en Piet Swerts (Klasse Kunsten, 
KVAB). Dr. Hirshfield is professor Muziek aan de Western 
Connecticut State University, geeft les aan de 
Northwestern State University in Louisiana en is 
gasthoogleraar aan the State University of Campinas in 
Brazilië. Hij werd reeds alom gevraagd om zijn uitvoerin-
gen en interpretaties ten gehore te brengen, o.m. in de 
VS, Brazilië, China, België, Engeland, Servië, Costa Rica 
en Zuid-Afrika. Hirshfield zal voor het ACF werk uitvoeren 
van o.m. Claude Debussy, Piet Swerts, Kevin Jay Isaacs 
en Alexander Scriabin. ‘I last performed in Belgium in 
2010 and have recently completed a recording of the 
music of Piet Swerts; the compact disc is due to be 
released in 2016’ (R. Hirshfield).

Lentecyclus  2016 “Gezondheid, gedrag en geluk: De 
G3 die er echt toe doet”
Deze cyclus gaat over ziekte, gezondheid en welzijn. 
Dit wordt inhoudelijk ruim ingevuld met heel diverse 
topics, maar wel een duidelijke focus op de rol van het 
gedrag. 
Een goede gezondheid is immers meer dan de 
afwezigheid van ziekte en pijn, net zoals gelukkig zijn 
meer is dan in goede gezondheid verkeren. Welzijn en 
geluk vormen de kern van onze grootste wensen en 
verlangens, meer nog dan welvaart en geld. Veel van 
de kopzorgen waar mensen van wakker liggen gaan 
over factoren die het welzijn en geluk in de weg staan: 

zorgen over de toekomst, jobonzekerheid, stress op het 
werk, relationele problemen, verdriet over tegenslagen 
van onze kinderen op school, eenzaamheid bij oude-
ren… om nog maar te zwijgen over de grote ziektes 
van onze tijd (kanker, dementie, hart- en vaatziekten, 
diabetes enz., maar ook obesitas, depressie, autisme, 
angststoornissen, enz.). Veel van de grote uitdagingen 
waar onze maatschappij voor staat en waar onze 
bestuurders, gezagsdragers en politici dus verantwoor-
delijkheid voor dragen situeren zich op de vlakken van 
ziekte, gezondheid en welzijn. Dit is een thema met veel 
verschillende facetten, waarvoor ruime belangstelling 
bestaat en dat vanuit diverse invalshoeken benaderd 
kan worden. Hierover organiseert het ACF de Lentecy-
clus van 2016 met 3 namiddagsymposia: 

1. Lichamelijke gezondheid en gedrag 
18 april 2016: 14.30-17.30u 
Sessievoorzitter: Johan Wagemans (psychologie KU 
Leuven, Klasse Menswetenschappen KVAB) 
- Bert Aertgeerts (huisarts, diensthoofd huisartsgenees-
kunde KU Leuven, lid KAGB): 'Huisartsen en mensen met 
of zonder een ziekte. Samen gezond' 
- Liesbet Goubert (gezondheidspsychologie UGent):  
‘Mijn pijn zit niet tussen mijn oren! Een biopsychosociaal 
perspectief op ziekte en gezondheid’
- Koen Luyckx (ontwikkelingspsychologie KU Leuven, 
laureaat KVAB-Klasse Menswetenschappen 2014): 
‘Aanpassing aan chronische ziekte: Een ontwikkelings-
psychologisch perspectief’
- Panel / ronde tafel: moderator Jan Hautekiet

2. Lichamelijke en geestelijke gezondheid in context 
25 april 2016: 14.30-17.30u  
Sessievoorzitter: Bea Maes (gezins- en orthopedagogie 
KU Leuven, Klasse Menswetenschappen KVAB)
- Peter Adriaenssens (kinderpsychiatrie UZ Leuven) over 
trauma en de rol van het gezinssituatie
- Bea Cantillon (sociologie UAntwerpen, Klasse Mens-
wetenschappen KVAB) & Sara Willems (sociologie 
UGent) over de rol van de gezinsarmoede en S.E.S. als 
factor in gezondheidszorg, ziekte en preventie 
- Hilde Colpin (schoolpsychologie KU Leuven): ‘De 
school als context voor het bevorderen van geestelijke 
gezondheid’
- Wilmar Schaufeli (arbeidspsychologie KU Leuven en 
Utrecht): 'Wat doet werk met ons? Over burn-out en 
bevlogenheid'
- Panel / ronde tafel: moderator Jan Hautekiet

3. Geestelijke gezondheid, welzijn en geluk 
2 mei 2016:14.30-17.30u
Sessievoorzitter: Ann Buysse (klinische psychologie U 
Gent, Klasse Menswetenschappen KVAB) 
- Dirk De Wachter (psychiater UC Kortenberg, bekend 
auteur en spreker): ‘Geluksobsessie en psychiatrisch 
lijden’
- Mia Leijssen (psychologie KU Leuven en Psychothera-
peut): ‘Van geluk naar existentieel welzijn’
- Erik Schokkaert (gezondheidseconomie, 

In het tweede deel van de dag 
wordt de visie gehoord van 
vertegenwoordigers van de "Young 
Water Professonials". Ook krijgen 
alle aanwezigen de kans om aan te 
sluiten aan een debattafel met als  
doelstelling het formuleren van 
concrete beleidsaanbevelingen. In 
de slotfase van het congres worden 
deze aanbevelingen plenair 
voorgesteld. 

Meer info en registratie  

De werkgroep die het programma organiseert, 
wordt gecoördineerd door Willy Verstraete, Erik 
Mathijs en Joos Vandewalle. Er is tevens een 
stuurgroep van Academieleden en een ruime 
expertengroep die open staat voor geïnteresseer-
den. Indien geïnteresseerd om mee te werken, 
contacteer Inez.dua@kvab.be. 

http://www.kvab.be/denkersprogramma/projecten-water-en-klimaat.aspx.Margaret Catley-Carlson

Glen Daigger

Cees Hamelink

KU Leuven, lid Klasse Menswetenschappen KVAB): 
‘Een goed leven betaalbaar voor iedereen?’
- Jo Vandeurzen (Vlaams Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin): ‘Krachtlijnen in het
Vlaamse beleid rond geestelijke gezondheidszorg’
- Panel / ronde tafel: moderator Jan Hautekiet

Voor informatie over de activiteiten van het ACF kan 
men ook de website 
www.kvab.be/acf.aspx raadplegen.

Een pagina uit de Prototractatus (Londen 1971), een vroege versie van de beroemde Tractatus Logico-
Philosophicus van Ludwig Wittgenstein. Vanaf 1914 schreef de Weense ingenieur-filosoof verschillende 
versies van zijn boek dat, na talrijke bewerkingen en herlezingen - onder meer door Bertrand Russell - in 
1921 voor het eerst verscheen als Logisch-philosophische Abhandlung.
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        Academisch Cultureel Forum:
Herlezingen
Een gloednieuwe reeks diepgravende discussies over 
wetenschap en kunst
De discussiecyclus Herlezingen beoogt de lectuur, door 
een groep breed georiënteerde academici, van een 
aantal teksten die in een discussie worden ‘herlezen’. 
Onder teksten verstaan we, onder andere, een (deel 
van een) natuurwetenschappelijke theorie, een 
(fragment van een) wijsgerige tekst, een (afbeelding 
van een) kunstwerk, een gedicht, een fundamentele 
politieke tekst, een muziekpartituur, een (te bekijken) 
filmfragment of architecturaal werk, een (nieuwe) 
technologie, een ontdekking, een uitvinding. Deze 
reeks is bij het verschijnen van deze editie van de 
Academieberichten reeds gestart. Hierbij het overzicht:
- 11 februari 2016, 17.00 uur: Irina Veretennicoff  
(theoretisch fysicus, toegepast in de fotonica. Klasse 
Natuurwetenschappen KVAB) 
- 24 maart 2016, 17.00 uur: Herman De Dijn           

(wijsgeer, internatio-
naal Spinoza-expert, 
Klasse Mensweten-
schappen KVAB)
- 21 april 2016, 17.00 
uur: David Gullentops 
(hoogleraar Franse 
literatuur VUB) 
- 19 mei 2016, 17.00 
uur: Jan Van Landeg-
hem (componist, 
Klasse van de Kunsten 
KVAB)

Leden van de Academie in de kijker   
 
Onderscheiden

Dirk Van Dyck, lid van de Klasse Natuurwetenschap-
pen, werd in juni 2015 opgenomen als "honorary 
member" van de eerbiedwaardige Royal Microsco-
pical Society in Oxford, de oudste vereniging van 
microscoopwetenschappers ter wereld, gesticht in 
1839.

Een nieuw omroepgebouw voor de VRT door 
Robbrecht & Daem en Dierendonckblancke

In 2013 besloot de Raad van Bestuur van de VRT om 
een nieuw omroepgebouw te realiseren nabij de 
huidige VRT-locatie aan de Reyerslaan. In 2014 werd 
daartoe een architectenwedstrijd uitgeschreven, 
waaraan niet minder dan 66 ontwerpbureaus 
deelnamen uit binnen- en  buitenland. Daaruit 
werden in een eerste fase 5 ontwerpen geselec-
teerd, waarvan het ontwerp van de Tijdelijke Vereni-
ging rond Robbrecht en Daem Architecten en 
Dierendonckblancke Architecten op 7 januari van 
dit jaar als winnaar werd gekozen. De VRT en het 
ontwerpteam bespreken tijdens de komende maan-
den het gekozen ontwerp om te komen tot de defini-
tieve bouwplannen. De werken zullen starten in de 
loop van 2018. Beide architectenbureaus zijn geves-
tigd in Gent. Hun team bestaat verder uit VK Group 
voor stabiliteit, speciale technieken en akoestisch 
advies en Arup UK voor installatietechnisch en 
constructief advies en akoestiek. De winnende 
Tijdelijke Vereniging bestond verder nog uit het 
Bureau Bas Smets voor de landschapsarchitectuur, 
Muller Van Severen voor de inrichting en Grontmij 
voor de kostenbeheersing. Paul Robbrecht is lid van 
de Klasse van de Kunsten van de KVAB.

3

4 VCWI Samen sterk tegen weten-
schapsfraude

Het vernieuwde reglement van de Vlaamse Commis-
sie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) is in 
voege vanaf 11 januari 2016. Met de erkenning van 
de VCWI door de Vlaamse instellingen wordt een 
nieuwe fase ingeluid in de bestrijding van weten-
schapsfraude en twijfelachtige onderzoekspraktij-
ken.

Het nieuwe reglement werd ondertekend door KU 
Leuven, UAntwerpen, UGent, UHasselt, VUB, KVAB, 
KAGB, FWO, VITO, IMEC, iMinds, VIB, Flanders Make, 
ITG en ILVO.

De VCWI geeft aan Vlaamse universiteiten en onder-
zoeksinstellingen een tweede advies over klachten-
dossiers inzake wetenschappelijke integriteit. 
Daarnaast heeft ze ook een algemene adviesfunc-
tie. Zo draagt ze bij tot de uniforme behandeling van 
kwesties in verband met wetenschappelijke deonto-
logie en de sensibilisering rond deze problematiek. 
De VCWI werd opgericht op 7 oktober 2013 en is 
gehuisvest in de KVAB, die er het secretariaat van 
verzorgt.
In de Academieberichten van juni 2016 wordt een 
uitgebreid artikel voorzien over de Vlaamse Commis-
sie voor Wetenschappelijke Integriteit.
Meer info: www.vcwi.be

Pianorecital door Russell Hirshfield (i.s.m. de Klasse 
Kunsten)
25  maart 2016, 19.30 uur
Concerten van Russel Hirshfield zijn zeer gevarieerd, 
van Bach tot Ligeti, van klassiek tot uiterst avantgardis-
tisch. Hij creëerde composities van o.m. Kevin Jay 
Isaacs, Rhian Samuel en Piet Swerts (Klasse Kunsten, 
KVAB). Dr. Hirshfield is professor Muziek aan de Western 
Connecticut State University, geeft les aan de 
Northwestern State University in Louisiana en is 
gasthoogleraar aan the State University of Campinas in 
Brazilië. Hij werd reeds alom gevraagd om zijn uitvoerin-
gen en interpretaties ten gehore te brengen, o.m. in de 
VS, Brazilië, China, België, Engeland, Servië, Costa Rica 
en Zuid-Afrika. Hirshfield zal voor het ACF werk uitvoeren 
van o.m. Claude Debussy, Piet Swerts, Kevin Jay Isaacs 
en Alexander Scriabin. ‘I last performed in Belgium in 
2010 and have recently completed a recording of the 
music of Piet Swerts; the compact disc is due to be 
released in 2016’ (R. Hirshfield).

Lentecyclus  2016 “Gezondheid, gedrag en geluk: De 
G3 die er echt toe doet”
Deze cyclus gaat over ziekte, gezondheid en welzijn. 
Dit wordt inhoudelijk ruim ingevuld met heel diverse 
topics, maar wel een duidelijke focus op de rol van het 
gedrag. 
Een goede gezondheid is immers meer dan de 
afwezigheid van ziekte en pijn, net zoals gelukkig zijn 
meer is dan in goede gezondheid verkeren. Welzijn en 
geluk vormen de kern van onze grootste wensen en 
verlangens, meer nog dan welvaart en geld. Veel van 
de kopzorgen waar mensen van wakker liggen gaan 
over factoren die het welzijn en geluk in de weg staan: 

zorgen over de toekomst, jobonzekerheid, stress op het 
werk, relationele problemen, verdriet over tegenslagen 
van onze kinderen op school, eenzaamheid bij oude-
ren… om nog maar te zwijgen over de grote ziektes 
van onze tijd (kanker, dementie, hart- en vaatziekten, 
diabetes enz., maar ook obesitas, depressie, autisme, 
angststoornissen, enz.). Veel van de grote uitdagingen 
waar onze maatschappij voor staat en waar onze 
bestuurders, gezagsdragers en politici dus verantwoor-
delijkheid voor dragen situeren zich op de vlakken van 
ziekte, gezondheid en welzijn. Dit is een thema met veel 
verschillende facetten, waarvoor ruime belangstelling 
bestaat en dat vanuit diverse invalshoeken benaderd 
kan worden. Hierover organiseert het ACF de Lentecy-
clus van 2016 met 3 namiddagsymposia: 

1. Lichamelijke gezondheid en gedrag 
18 april 2016: 14.30-17.30u 
Sessievoorzitter: Johan Wagemans (psychologie KU 
Leuven, Klasse Menswetenschappen KVAB) 
- Bert Aertgeerts (huisarts, diensthoofd huisartsgenees-
kunde KU Leuven, lid KAGB): 'Huisartsen en mensen met 
of zonder een ziekte. Samen gezond' 
- Liesbet Goubert (gezondheidspsychologie UGent):  
‘Mijn pijn zit niet tussen mijn oren! Een biopsychosociaal 
perspectief op ziekte en gezondheid’
- Koen Luyckx (ontwikkelingspsychologie KU Leuven, 
laureaat KVAB-Klasse Menswetenschappen 2014): 
‘Aanpassing aan chronische ziekte: Een ontwikkelings-
psychologisch perspectief’
- Panel / ronde tafel: moderator Jan Hautekiet

2. Lichamelijke en geestelijke gezondheid in context 
25 april 2016: 14.30-17.30u  
Sessievoorzitter: Bea Maes (gezins- en orthopedagogie 
KU Leuven, Klasse Menswetenschappen KVAB)
- Peter Adriaenssens (kinderpsychiatrie UZ Leuven) over 
trauma en de rol van het gezinssituatie
- Bea Cantillon (sociologie UAntwerpen, Klasse Mens-
wetenschappen KVAB) & Sara Willems (sociologie 
UGent) over de rol van de gezinsarmoede en S.E.S. als 
factor in gezondheidszorg, ziekte en preventie 
- Hilde Colpin (schoolpsychologie KU Leuven): ‘De 
school als context voor het bevorderen van geestelijke 
gezondheid’
- Wilmar Schaufeli (arbeidspsychologie KU Leuven en 
Utrecht): 'Wat doet werk met ons? Over burn-out en 
bevlogenheid'
- Panel / ronde tafel: moderator Jan Hautekiet

3. Geestelijke gezondheid, welzijn en geluk 
2 mei 2016:14.30-17.30u
Sessievoorzitter: Ann Buysse (klinische psychologie U 
Gent, Klasse Menswetenschappen KVAB) 
- Dirk De Wachter (psychiater UC Kortenberg, bekend 
auteur en spreker): ‘Geluksobsessie en psychiatrisch 
lijden’
- Mia Leijssen (psychologie KU Leuven en Psychothera-
peut): ‘Van geluk naar existentieel welzijn’
- Erik Schokkaert (gezondheidseconomie, 

BioPontis Alliance For Rare Diseases krijgt belang-
rijke dotatie

BioPontis Alliance For Rare Diseases (zie ook Acade-
mieberichten nr. 61 p. 21) krijgt een belangrijke 
driejarige gift van het Fonds Baillet Latour. BioPontis 
heeft tot doel basisonderzoek om te zetten in thera-
pieën voor zeldzame ziekten. Het Fonds Baillet Latour 
bijgestaan door medische adviseurs van wereld-
klasse heeft BioPontis diepgaand geëvalueerd en 
hun Raad van Bestuur heeft daarop beslist dat een 
dergelijke belangrijke financiële bijdrage kadert in 
hun missie om excellente innovatieve wetenschap-
pelijke projecten te steunen, waardoor die opmerke-
lijke maatschappelijke veranderingen zouden 
kunnen teweegbrengen. BioPontis-voorzitter Erik 
Tambuyzer (lid KVAB, Klasse Technische Weten-
schappen) verklaart: "Meer mensen zijn getroffen 
door een zeldzame ziekte dan alle HIV- en kankerpa-
tiënten samen. Opmerkelijk is dat slechts 5% van 
patiënten, getroffen door een zeldzame ziekte, een 
behandeling ter beschikking heeft, terwijl nieuwe 
ontdekkingen in de genetica en de biologie toch 
voortdurend nieuwe mogelijkheden openen voor 
zulke behandelingen". "Wij zijn van plan om meer 
therapieën te ontwikkelen voor deze wat vergeten 
patiënten, te beginnen met de zeldzame ziekten van 
de hersenen en het zenuwstelsel" zegt Jean-Jacques 
Cassiman, bestuurslid van BioPontis. De financiering 
van Baillet-Latour stelt BioPontis in staat om haar 
eerste project voor een mogelijke behandeling voor 
de ziekte van Charcot-Marie-Tooth op te starten. Het 
Fonds Baillet-Latour hoopt dat haar dotatie een 
voorbeeldfunctie heeft ter financiering van andere 
uitdagende projecten van BioPontis wereldwijd.

KU Leuven, lid Klasse Menswetenschappen KVAB): 
‘Een goed leven betaalbaar voor iedereen?’
- Jo Vandeurzen (Vlaams Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin): ‘Krachtlijnen in het
Vlaamse beleid rond geestelijke gezondheidszorg’
- Panel / ronde tafel: moderator Jan Hautekiet

Voor informatie over de activiteiten van het ACF kan 
men ook de website 
www.kvab.be/acf.aspx raadplegen.

Het winnende ontwerp voor het nieuwe omroepgebouw van de VRT. Dirk Van Dyck ontvangt het Honorary membership van de 
Royal Microscopical Society.
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member" van de eerbiedwaardige Royal Microsco-
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Een nieuw omroepgebouw voor de VRT door 
Robbrecht & Daem en Dierendonckblancke

In 2013 besloot de Raad van Bestuur van de VRT om 
een nieuw omroepgebouw te realiseren nabij de 
huidige VRT-locatie aan de Reyerslaan. In 2014 werd 
daartoe een architectenwedstrijd uitgeschreven, 
waaraan niet minder dan 66 ontwerpbureaus 
deelnamen uit binnen- en  buitenland. Daaruit 
werden in een eerste fase 5 ontwerpen geselec-
teerd, waarvan het ontwerp van de Tijdelijke Vereni-
ging rond Robbrecht en Daem Architecten en 
Dierendonckblancke Architecten op 7 januari van 
dit jaar als winnaar werd gekozen. De VRT en het 
ontwerpteam bespreken tijdens de komende maan-
den het gekozen ontwerp om te komen tot de defini-
tieve bouwplannen. De werken zullen starten in de 
loop van 2018. Beide architectenbureaus zijn geves-
tigd in Gent. Hun team bestaat verder uit VK Group 
voor stabiliteit, speciale technieken en akoestisch 
advies en Arup UK voor installatietechnisch en 
constructief advies en akoestiek. De winnende 
Tijdelijke Vereniging bestond verder nog uit het 
Bureau Bas Smets voor de landschapsarchitectuur, 
Muller Van Severen voor de inrichting en Grontmij 
voor de kostenbeheersing. Paul Robbrecht is lid van 
de Klasse van de Kunsten van de KVAB.
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4 VCWI Samen sterk tegen weten-
schapsfraude

Het vernieuwde reglement van de Vlaamse Commis-
sie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) is in 
voege vanaf 11 januari 2016. Met de erkenning van 
de VCWI door de Vlaamse instellingen wordt een 
nieuwe fase ingeluid in de bestrijding van weten-
schapsfraude en twijfelachtige onderzoekspraktij-
ken.

Het nieuwe reglement werd ondertekend door KU 
Leuven, UAntwerpen, UGent, UHasselt, VUB, KVAB, 
KAGB, FWO, VITO, IMEC, iMinds, VIB, Flanders Make, 
ITG en ILVO.

De VCWI geeft aan Vlaamse universiteiten en onder-
zoeksinstellingen een tweede advies over klachten-
dossiers inzake wetenschappelijke integriteit. 
Daarnaast heeft ze ook een algemene adviesfunc-
tie. Zo draagt ze bij tot de uniforme behandeling van 
kwesties in verband met wetenschappelijke deonto-
logie en de sensibilisering rond deze problematiek. 
De VCWI werd opgericht op 7 oktober 2013 en is 
gehuisvest in de KVAB, die er het secretariaat van 
verzorgt.
In de Academieberichten van juni 2016 wordt een 
uitgebreid artikel voorzien over de Vlaamse Commis-
sie voor Wetenschappelijke Integriteit.
Meer info: www.vcwi.be

Pianorecital door Russell Hirshfield (i.s.m. de Klasse 
Kunsten)
25  maart 2016, 19.30 uur
Concerten van Russel Hirshfield zijn zeer gevarieerd, 
van Bach tot Ligeti, van klassiek tot uiterst avantgardis-
tisch. Hij creëerde composities van o.m. Kevin Jay 
Isaacs, Rhian Samuel en Piet Swerts (Klasse Kunsten, 
KVAB). Dr. Hirshfield is professor Muziek aan de Western 
Connecticut State University, geeft les aan de 
Northwestern State University in Louisiana en is 
gasthoogleraar aan the State University of Campinas in 
Brazilië. Hij werd reeds alom gevraagd om zijn uitvoerin-
gen en interpretaties ten gehore te brengen, o.m. in de 
VS, Brazilië, China, België, Engeland, Servië, Costa Rica 
en Zuid-Afrika. Hirshfield zal voor het ACF werk uitvoeren 
van o.m. Claude Debussy, Piet Swerts, Kevin Jay Isaacs 
en Alexander Scriabin. ‘I last performed in Belgium in 
2010 and have recently completed a recording of the 
music of Piet Swerts; the compact disc is due to be 
released in 2016’ (R. Hirshfield).

Lentecyclus  2016 “Gezondheid, gedrag en geluk: De 
G3 die er echt toe doet”
Deze cyclus gaat over ziekte, gezondheid en welzijn. 
Dit wordt inhoudelijk ruim ingevuld met heel diverse 
topics, maar wel een duidelijke focus op de rol van het 
gedrag. 
Een goede gezondheid is immers meer dan de 
afwezigheid van ziekte en pijn, net zoals gelukkig zijn 
meer is dan in goede gezondheid verkeren. Welzijn en 
geluk vormen de kern van onze grootste wensen en 
verlangens, meer nog dan welvaart en geld. Veel van 
de kopzorgen waar mensen van wakker liggen gaan 
over factoren die het welzijn en geluk in de weg staan: 

zorgen over de toekomst, jobonzekerheid, stress op het 
werk, relationele problemen, verdriet over tegenslagen 
van onze kinderen op school, eenzaamheid bij oude-
ren… om nog maar te zwijgen over de grote ziektes 
van onze tijd (kanker, dementie, hart- en vaatziekten, 
diabetes enz., maar ook obesitas, depressie, autisme, 
angststoornissen, enz.). Veel van de grote uitdagingen 
waar onze maatschappij voor staat en waar onze 
bestuurders, gezagsdragers en politici dus verantwoor-
delijkheid voor dragen situeren zich op de vlakken van 
ziekte, gezondheid en welzijn. Dit is een thema met veel 
verschillende facetten, waarvoor ruime belangstelling 
bestaat en dat vanuit diverse invalshoeken benaderd 
kan worden. Hierover organiseert het ACF de Lentecy-
clus van 2016 met 3 namiddagsymposia: 

1. Lichamelijke gezondheid en gedrag 
18 april 2016: 14.30-17.30u 
Sessievoorzitter: Johan Wagemans (psychologie KU 
Leuven, Klasse Menswetenschappen KVAB) 
- Bert Aertgeerts (huisarts, diensthoofd huisartsgenees-
kunde KU Leuven, lid KAGB): 'Huisartsen en mensen met 
of zonder een ziekte. Samen gezond' 
- Liesbet Goubert (gezondheidspsychologie UGent):  
‘Mijn pijn zit niet tussen mijn oren! Een biopsychosociaal 
perspectief op ziekte en gezondheid’
- Koen Luyckx (ontwikkelingspsychologie KU Leuven, 
laureaat KVAB-Klasse Menswetenschappen 2014): 
‘Aanpassing aan chronische ziekte: Een ontwikkelings-
psychologisch perspectief’
- Panel / ronde tafel: moderator Jan Hautekiet

2. Lichamelijke en geestelijke gezondheid in context 
25 april 2016: 14.30-17.30u  
Sessievoorzitter: Bea Maes (gezins- en orthopedagogie 
KU Leuven, Klasse Menswetenschappen KVAB)
- Peter Adriaenssens (kinderpsychiatrie UZ Leuven) over 
trauma en de rol van het gezinssituatie
- Bea Cantillon (sociologie UAntwerpen, Klasse Mens-
wetenschappen KVAB) & Sara Willems (sociologie 
UGent) over de rol van de gezinsarmoede en S.E.S. als 
factor in gezondheidszorg, ziekte en preventie 
- Hilde Colpin (schoolpsychologie KU Leuven): ‘De 
school als context voor het bevorderen van geestelijke 
gezondheid’
- Wilmar Schaufeli (arbeidspsychologie KU Leuven en 
Utrecht): 'Wat doet werk met ons? Over burn-out en 
bevlogenheid'
- Panel / ronde tafel: moderator Jan Hautekiet

3. Geestelijke gezondheid, welzijn en geluk 
2 mei 2016:14.30-17.30u
Sessievoorzitter: Ann Buysse (klinische psychologie U 
Gent, Klasse Menswetenschappen KVAB) 
- Dirk De Wachter (psychiater UC Kortenberg, bekend 
auteur en spreker): ‘Geluksobsessie en psychiatrisch 
lijden’
- Mia Leijssen (psychologie KU Leuven en Psychothera-
peut): ‘Van geluk naar existentieel welzijn’
- Erik Schokkaert (gezondheidseconomie, 

BioPontis Alliance For Rare Diseases krijgt belang-
rijke dotatie

BioPontis Alliance For Rare Diseases (zie ook Acade-
mieberichten nr. 61 p. 21) krijgt een belangrijke 
driejarige gift van het Fonds Baillet Latour. BioPontis 
heeft tot doel basisonderzoek om te zetten in thera-
pieën voor zeldzame ziekten. Het Fonds Baillet Latour 
bijgestaan door medische adviseurs van wereld-
klasse heeft BioPontis diepgaand geëvalueerd en 
hun Raad van Bestuur heeft daarop beslist dat een 
dergelijke belangrijke financiële bijdrage kadert in 
hun missie om excellente innovatieve wetenschap-
pelijke projecten te steunen, waardoor die opmerke-
lijke maatschappelijke veranderingen zouden 
kunnen teweegbrengen. BioPontis-voorzitter Erik 
Tambuyzer (lid KVAB, Klasse Technische Weten-
schappen) verklaart: "Meer mensen zijn getroffen 
door een zeldzame ziekte dan alle HIV- en kankerpa-
tiënten samen. Opmerkelijk is dat slechts 5% van 
patiënten, getroffen door een zeldzame ziekte, een 
behandeling ter beschikking heeft, terwijl nieuwe 
ontdekkingen in de genetica en de biologie toch 
voortdurend nieuwe mogelijkheden openen voor 
zulke behandelingen". "Wij zijn van plan om meer 
therapieën te ontwikkelen voor deze wat vergeten 
patiënten, te beginnen met de zeldzame ziekten van 
de hersenen en het zenuwstelsel" zegt Jean-Jacques 
Cassiman, bestuurslid van BioPontis. De financiering 
van Baillet-Latour stelt BioPontis in staat om haar 
eerste project voor een mogelijke behandeling voor 
de ziekte van Charcot-Marie-Tooth op te starten. Het 
Fonds Baillet-Latour hoopt dat haar dotatie een 
voorbeeldfunctie heeft ter financiering van andere 
uitdagende projecten van BioPontis wereldwijd.

KU Leuven, lid Klasse Menswetenschappen KVAB): 
‘Een goed leven betaalbaar voor iedereen?’
- Jo Vandeurzen (Vlaams Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin): ‘Krachtlijnen in het
Vlaamse beleid rond geestelijke gezondheidszorg’
- Panel / ronde tafel: moderator Jan Hautekiet

Voor informatie over de activiteiten van het ACF kan 
men ook de website 
www.kvab.be/acf.aspx raadplegen.

Het winnende ontwerp voor het nieuwe omroepgebouw van de VRT. Dirk Van Dyck ontvangt het Honorary membership van de 
Royal Microscopical Society.
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Luc BREWAEYS
(Mortsel, 25 augustus 1959-

Vilvoorde, 18 december 2015)

Luc Brewaeys studeerde compositie bij André 
Laporte aan het Koninklijk Conservatorium 
Brussel. Hij vervolmaakte zich via zomercursus-
sen en persoonlijke contacten met Franco 
Donatoni, Brian Ferneyhough, Tristan Murail en 
Iannis Xenakis. Sinds 1985 werkte hij als klank-
regisseur bij de VRT. Hij doceerde orkestratie, 
analyse, compositie en elektronische muziek 
aan de conservatoria van Brussel en Gent en 
kreeg opdrachten van o.m. deFilharmonie, 
het Vlaams Radio Orkest, de Koninklijke Munt-
schouwburg, Champ d’Action, Spectra, het 
Festival van Vlaanderen en het Ensemble 
Intercontemporain. De KU Leuven kende hem 
in 1999 de Blanlin-Evrart Cultuurprijs toe voor 
zijn gehele oeuvre. Hij werd lid van de KVAB in 
de Klasse van de Kunsten in 2008.

Brewaeys componeerde 8 symfonieën, werk 
voor ensemble en solo-instrumenten, en 
kamermuziek. Black Rock Unfolding (2009) en 
Ni fleurs ni couronnes: Monument pour Jona-

than Harvey (2013) zijn zijn meest recente 
composities met gebruikmaking van live 
electronics. Brewaeys schreef ook graag voor 
de menselijke stem. Zijn opera L’uomo dal 
fiore in bocca naar Pirandello ging in 2007 in 
première in de Munt. Hij paste als eerste in 
België technieken toe uit de Franse spectrale 
muziek, waarin akkoorden en melodieën 
afgeleid worden uit het boventoonspectrum 
van een instrument. Daaruit blijkt reeds de 
centrale rol van klankkleur in de esthetiek van 
Brewaeys. Zijn klankfantasie blijkt uit de inzet 
van ongewone instrumenten en elektronica in 
de eigen composities, maar ook uit de 
subtiele orkestraties van Debussy’s pianopre-
ludes. De tijdsorganisatie is doorgaans geba-
seerd op strikte toepassing van wiskundige 
proporties, maar de invulling van de segmen-
ten gebeurt op intuïtieve wijze. Achter de 
soms exuberante stijl schuilt een fijngevoelig 
mens en componist.

ON   Opgemerkt  

De geleerde kassei
                                          Hans Rombaut

We hebben eerder al eens over de kasseien van de 
Academie geschreven (zie AB nr. 55, p. 17). In deze bijdrage 
gaat het echter over één enkele en unieke straatsteen. Het 
gaat namelijk over een "geletterde" kassei. Tot nu toe heeft 
wellicht niemand hem ooit opgemerkt, maar hij bestaat wel 
degelijk: hij ligt zo'n 3 meter buiten het hekken aan de 
leeuwenpoort op de inrit waarlangs men vanaf het Paleizen-
plein naar de hoofdingang van het Academiënpaleis gaat. 
Daar ligt een kasseisteen waarin een bril vervat zit, een ijzeren 
montuur dat onlosmakelijk in het harde gesteente versmolten 
zit.

Een bril staat voor geletterdheid. Wie een bril draagt kan 
immers lezen. Reeds in de Oudheid - ook al was de bril toen 
nog niet uitgevonden - was de gebrilde uil het symbool van de 
stad Athene, waarvan de beschermster bekend stond als de 
godin der Wijsheid. De leesbril dateert uit de late middeleeu-
wen, en staat - overigens samen met de boekdrukkunst - aan 
de wieg van de moderne wetenschap. Bril komt etymologisch 
voort uit de stof waaruit de eerste lenzen waren vervaardigd, 
beril of beryllium. Andere voorwerpen werden bril genoemd 
omdat ze naar de vorm op de leesbril geleken en omdat men 
er doorheen kon kijken. Het is pas een hele tijd nadat de 
leesbril ontstond dat de spreuk "wat baten kaars en bril" de uil 
in een aan de wijsheid volledig tegenovergesteld daglicht 
stelde. 

Wie die steen daar heeft gelegd is mij niet bekend, evenmin 
wanneer hij er werd gelegd noch waarom. Het is trouwens een 
raadsel hoe het brilmontuur in de steen werd ingewerkt. 
Uiteraard is het onmogelijk dat het montuur in het gesteente 
verstrengeld geraakte toen de geologische formatie ontstond 
waaruit de kassei gehouwen werd. Heeft iemand deze steen 
verhit tot die week genoeg was om het montuur er in aan te 
brengen? Of is deze steen misschien een nep-kassei vervaar-
digd uit bijvoorbeeld cement of klei waarin het montuur is 
ingelegd toen die nog wak was?

Bij de aanblik van deze kassei valt het op dat die, getooid met 
zo'n brilmontuur, een heel ander karakter krijgt. Zo'n kassei ziet 
er plots heel menselijk uit. Hij lijkt ineens geen kinderkopje meer, 
want het montuur is duidelijk van het formaat voor een volwas-
sen persoon. Misschien is deze kassei wel speciaal gemaakt als 
artistieke uitdrukking van een keikop? Maar ook dat geloven 

we niet: stijfhoofdigheid staat immers diametraal tegen-
over wijsheid, waarvoor de bril een symbool is. Wel zeker is 
dat een mens in deze creatie een rol heeft gespeeld. 
Zonder mensenhand geraakte die bril immers niet in die 
steen.

Maar wie is hiervoor dan verantwoordelijk? Zijn naam zullen we 
wellicht niet achterhalen. Wie het ook is, hij is een anonieme 
grapjas. Hoe lang al is zijn werk voor iedereen zichtbaar en 
toch onopgemerkt gebleven? Die wetenschap alleen al kan 
de schepper veel voldoening hebben gegeven. Maar gaat 
het hier wel om één individu? Misschien heeft geheel iemand 
anders het brilmontuur in de steen verwerkt dan diegene die 
de steen op die bewuste plaats heeft gelegd. Waren ze 
opdrachtgever en handlanger? Kenden ze elkaar niet? Zeker 
is dat diegene die de bril in de steen verwerkte, dit ongetwij-
feld heel bewust heeft gedaan. Maar de coutsieder, als hij een 
ander persoon was, heeft de steen mogelijk geheel argeloos 
daar gelegd, misschien zelfs zonder dat hij de bril heeft opge-
merkt.

Toch kunnen we iets afleiden. Het gaat namelijk om een ijzeren 
brilmontuur, dat in gebruik was in de late jaren 1960. Dat 
chronologisch gegeven is een terminus post quem voor dit 
artefact. Bij de ingang van het paleis der Academiën ligt het 
ook op een heel bijzondere plaats. Een toeval is zijn ligging 
niet: langs hier passeren de leden van vijf geleerde genoot-
schappen op weg naar hun vergaderingen. Daar hebben 
jaarlijks honderden wetenschappelijke colloquia plaats, wordt 
de schranderheid gehonoreerd met prijzen en worden heel 
geleerde studies gepubliceerd. De coutsieder en de maker 
van de gebrilde kassei moeten dus wel samengewerkt 
hebben, of zij waren één en dezelfde persoon. De datering 
van het montuur geeft aan dat de kassei daar werd neerge-
legd in de laatste halve eeuw. De kans is heel reëel dat de 
verantwoordelijke dus nog leeft. Misschien leest hij wel dit 
stukje en kent hij ook het verhaal van de koninklijke kasseien 
die hier ten eeuwigen dage moeten blijven liggen. Als dit 
laatste bij het ontstaan van deze "geleerde kassei" een rol 
speelde, moeten we voor de herkomst ervan zoeken bij 
iemand die weet dat zijn "kunstwerk" daardoor op die plaats 
goed beschermd is. De gebrilde kassei (tegen regen en wind 
bestendig) die daar eeuwig moet blijven liggen is dan immers 
beter af dan een Rubens in de Koninklijke Musea, waar bij 
wijlen de regen binnendruppelt. 
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schappen op weg naar hun vergaderingen. Daar hebben 
jaarlijks honderden wetenschappelijke colloquia plaats, wordt 
de schranderheid gehonoreerd met prijzen en worden heel 
geleerde studies gepubliceerd. De coutsieder en de maker 
van de gebrilde kassei moeten dus wel samengewerkt 
hebben, of zij waren één en dezelfde persoon. De datering 
van het montuur geeft aan dat de kassei daar werd neerge-
legd in de laatste halve eeuw. De kans is heel reëel dat de 
verantwoordelijke dus nog leeft. Misschien leest hij wel dit 
stukje en kent hij ook het verhaal van de koninklijke kasseien 
die hier ten eeuwigen dage moeten blijven liggen. Als dit 
laatste bij het ontstaan van deze "geleerde kassei" een rol 
speelde, moeten we voor de herkomst ervan zoeken bij 
iemand die weet dat zijn "kunstwerk" daardoor op die plaats 
goed beschermd is. De gebrilde kassei (tegen regen en wind 
bestendig) die daar eeuwig moet blijven liggen is dan immers 
beter af dan een Rubens in de Koninklijke Musea, waar bij 
wijlen de regen binnendruppelt. 
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André Goezu wordt geboren kort voor de Tweede 
Wereldoorlog in Antwerpen (1939). Zijn vader was jood. 
De oorlog brengt in 1940 onrust en angst in de Joods-
Belgische familie Goezu. Al snel wordt duidelijk wat de 
Duitse bezetting betekent. Andrés vader wordt vanuit 
de Dossinkazerne gedeporteerd voor dwangarbeid en 
komt om in Auschwitz-Birkenau. Zijn moeder blijft achter 
met twee kleine kinderen en een nichtje. Drie jaar lang 
zijn ze op de vlucht en duiken ze onder bij verschillende 
gezinnen. André komt terecht in Wuustwezel, waar hij 
opnieuw de warmte van een gezin voelt, terwijl zijn 
familie verscheurd wordt door de oorlog.

De tentoonstelling Geborgen Verborgen vertelt het 
verhaal van de Antwerpse stadsjongen André. Tijdens 
de oorlog duikt hij onder bij een gezin op het platte-
land. Hij komt er in een heel andere wereld terecht, in 
een warm en veilig gezin midden in de natuur. Die 
herinneringen vormen de basis van de schilderijen die 
hij later als kunstenaar zal maken. Een tentoonstelling 
over een jongetje dat wist te ontsnappen aan de 
Holocaust en ondanks alles een warme thuis vond in zijn 
onderduikgezin. De tentoonstelling van André Goezu is 
aangelegd als een artistiek parcours dat kan gevolgd 

worden door kinderen met hun ouders en  daagt uit om 
op een andere manier te kijken naar het werk van de 
schilder.

André Goezu studeerde aan de Koninklijke Academie 
en aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten in Antwerpen. Hij was gastdocent aan de 
Koninklijke Academie en aan de Ecole des Beaux Arts 
in Parijs. Sinds 1968 woont en werkt hij in Parijs. In 1991 
werd hij lid van de KVAB. Hij kreeg verschillende onder-
scheidingen waaronder de “Prijs Graveerkunst” van de 
Provincie Antwerpen en de “Driejaarlijkse Prijs voor 
Schilderkunst” van de Provincie Antwerpen. Zijn werken 
worden permanent getoond in verschillende musea en 
instellingen, o.a. bij de Belgische staat, de Koninklijke 
Bibliotheek, de Prentenkabinetten van Brussel, Antwer-
pen en Parijs, het Museo e fondazione E. Pagani in 
Milaan, Museum van Dimona in Israël, het Rockefeller 
Art Center in New York en het Museum van Montreal. Hij 
presenteerde zijn werk in meer dan 100 tentoonstellin-
gen in musea en instellingen in Europa, de Verenigde 
Staten en Japan.

Werk: Blessure (olie/doek)

Vooruitblik 2:   André Goezu, Geborgen Verborgen
                 
Tentoonstelling in Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen van 4 februari tot 
4 september 2016. Entrée: 6 € voor volwassenen, 4 € voor jongeren onder de 21, gratis voor  kinderen 
tot 10 jaar. Geopend van 10 tot 17 uur, gesloten op woensdag.

Beschouwingen bij
het nieuwe jaar

Interview met
 Denker Ian Buruma

Nieuwe Leden voorstelling

Laureaten van de 
Academie

Nieuwe Standpunten

André Goezu,
Geborgen Verborgen


