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De uitvoering van ‘Ebony Oratorio’ vormde het slot van 
een reeks concerten van het Festival van 
Vlaanderen/Mechelen binnen het thema “The Sound 
of Justice”. Dirk Brossé (Klasse Kunsten) componeerde 
dit oratorium uit onvrede met de geschiedenis van de 
slavenhandel die Europese mogendheden hebben 
georganiseerd, enerzijds tussen Afrika en Amerika in het 
westen en anderzijds naar de Indisch-Indonesische 
wereld in het oosten, respectievelijk vanaf twee eiland-
jes: Ile Gorée, dat in oorsprong naar het Hollandse 
Goeree was vernoemd, en Zanzibar. Het woord 
“Ebony” in de titel verwijst naar de huidskleur van de 
slachtoffers. De componist liet bewust de anekdotes 
terzijde, maar plaatste universele feiten centraal. Zo 
worden bij het begin de “Morning Calls” geëvoceerd, 
het ontwaken van het Afrikaanse dorp, beginnend met 
de vogels en vervolgens het verzamelen van de 
mensen op de centrale plaats, waar ze werden 
gekeurd, gescheiden en de sterksten geselecteerd: 
mannen, vrouwen en ook kinderen indien niet te klein. 
Het is het begin van de Grote Overtocht, “A Journey to 
Hell”. Dit heeft eeuwen geduurd en 20 tot 25 miljoen 
mensen werden zo gedeporteerd, ontvoerd, gesta-
peld in boten.

Een tweede belangrijk universeel element in het orato-
rium zijn de “Slave Auctions”. Dat is bij het moment van 
aankomst, waarbij opnieuw geselecteerd wordt en de 
“koopwaar” werd aangeboden, samen met vee en 
kleinvee. Het waren markten waar koeien, schapen, 
kippen en een massa zwarte mensen te koop werden 
aangeboden. Daarbij gaat het ook om wat zoiets met 
een mens doet. De teksten die worden gebruikt zijn 
allemaal afkomstig van de slaven zelf, die toen zijn 
opgetekend door medemensen of slaven die leerden 
schrijven, die het nadien hebben opgeschreven. Er is 
ook aandacht voor de bijdrage daarvan tot de muziek, 
het ontstaan van de Negro Spirituals, zowel vóór de 
slaven met het christendom in aanraking kwamen als 
daarna, met daarnaast ook de Working Songs, met 

voorzang, door de protagoniste Ibernice McBean, en 
de antwoorden, ritmisch begeleid met stokken, zoals 
dat ook in werkelijkheid was, en de djembé. Ook twee 
historische teksten zijn geïntegreerd, een fragment uit 
de Emancipatieproclamatie van Abraham Lincoln, en 
de beroemde toespraak “I have a dream” van Martin 
Luther King. Ze staan in confrontatie met de uitspraak 
van Harriet Tubman “I freed a thousend slaves, I could 
have freed a thousend more if only they knew they 
were slaves”. Het einde is “Homeland” en maakt de 
cirkel rond met dezelfde muzikale elementen als in het 
begin.

Het oratorium is eigenlijk geschreven voor 
Afro-American Voices, met hun typische timbre en 
kracht. Het is nu de bedoeling dat “Ebony Oratorio” 
ook in de Verenigde Staten wordt uitgebracht, als een 
multimediaal spektakel gedragen door zowel de 
historische als de diepmenselijk achtergronden, als een 
aanklacht tegen zoveel leed en verdriet die hun 
uitlopers hebben tot vandaag. Daarin moeten ook nog 
de specifieke lichamelijke kenmerken van de 
Afro-Amerikaanse mens geïntegreerd worden, van wie 
de bewegingen, de kracht en het voorkomen een heel 
eigen uitstraling van grote kwaliteit hebben. Daarom 
werden ze geselecteerd en ingeschakeld in een wreed 
arbeidssysteem en van alle vrijheid beroofd. Momen-
teel lopen onderhandelingen met een bekend Gospell 
Choir en het is bedoeling ook de opname uit te 
brengen. Dirk Brossé betuigt daarbij grote dank aan het 
Festival van Vlaanderen/Mechelen. 

Terugblik:   Dirk Brossé: Wereldpremière van ‘Ebony Oratorio’ in de Sint-Romboutskathedraal 
van Mechelen op zaterdag 13 mei om 21.30 uur, uitgevoerd door vijf koren en zangeres
Ibernice McBean.
                



Voorwoord:
Evaluatie en communicatie

Inhoud

Binnenkort kunnen we genieten van een welverdiende vakan-
tie. Ondertussen is er voor sommigen nog een examenperiode 
te verwerken. Wie doet dat eigenlijk graag? Ik ken ze niet. 
Nochtans is het nodig om te evalueren of geëvalueerd te 
worden om de kwaliteit te toetsen van de geleverde prestaties 
en de bekomen resultaten. Dit is ook het geval voor de Acade-
mie. 

Tijdens de eerste helft van 2017 werd onze werking doorgelicht 
door Technopolis NV, onder de verantwoordelijkheid van EWI. 
Het resultaat van deze evaluatie is vermoedelijk al gekend bij 
de publicatie van dit nummer maar was het nog niet bij het 
schrijven van dit voorwoord. Wel kennen we al het resultaat 
van de interne bevraging die we gehouden hebben onder 
onze leden. Iets meer dan de helft van de leden heeft de 
formulieren ingevuld. Het rapport hierover werd aan alle leden 
toegestuurd.  

Meer dan 95% van de deelnemers aan de enquête vinden de 
vier opdrachten van KVAB (multidisciplinair genootschap, 
bekroning van excellentie, onderbouwd debat, reflectie over 
wetenschap en cultuur en hun maatschappelijk belang) 
belangrijk of zeer belangrijk, en minstens twee derden vinden 
die zeer belangrijk. Rond de 85% vindt de ondersteuning van 
kwaliteitsvol onderzoek en het faciliteren van deelname aan 
nationale en internationale samenwerking belangrijk of zeer 
belangrijk.

Over heel wat activiteiten en realisaties is er grote mate van 
tevredenheid maar er worden ook een aantal aandachtspun-
ten naar voren gebracht. Zo bevatten de antwoorden op de 
open vragen een aantal suggesties voor verbetering, 
waarover we ons zullen buigen, ook al werden die maar 
gemaakt door een beperkt aantal respondenten. Er is beslist 
om twee commissies op te richten die heel binnenkort aan de 
slag zullen gaan: de "Commissie werving, werking en binding 
van leden" en de "Commissie communicatiebeleid". Het is 
inderdaad het goede moment om onze communicatie, zowel 
intern als extern, nogmaals te bekijken en eventueel bij te 
sturen, nu we onze nieuwe website in gebruik genomen 
hebben. Voor zover u dat nog niet hebt gedaan nodigen we 
u uit om te surfen naar www.kvab.be . 

De verdere ontwikkeling van de website is nog volop aan de 
gang zodat eventuele suggesties op het juiste moment 
komen. Zo is er nog geen Engelstalige versie, ontbreekt nog 
gepaste informatie over onze buitenlandse leden en kan men 
nog niet grasduinen in het rijke verleden van de Academie. 
Het is niet alleen belangrijk deze informatie publiekelijk 
beschikbaar te stellen maar ook de manier waarop de 
informatie voortaan opgeslagen wordt is essentieel. De 
website is voor ons maar het topje van de ijsberg. Er wordt dan 
ook intensief verder gewerkt aan een degelijk databeheerssy-
steem, dat  moet toelaten de digitale processen te stroomlij-
nen en te optimaliseren. Een zomerperiode zonder directe 
deadlines is dan ook voor de Academie zeer welkom.

Freddy Dumortier
Vast secretaris 3
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Lentecyclus 2017 Lentecyclus 2017

De aankondiging van de Lentecyclus 2017 in Acade-
mieberichten nr. 65 p. 16 was veelbelovend en 
aantrekkelijk, met een opmerkelijk programma en met 
sprekers van het hoogste niveau, die allen tijdens de 
voorbije decennia ofwel bij de Europese eenmaking 
waren betrokken of die primordiaal onderzoek naar de 
resultaten van het project "Europese Unie" hebben 
verricht op politiek, juridisch, sociaal en economisch 
gebied. Zo kwamen o.m. aan bod: een vroegere 
Europese Commissaris, een voormalige minister van 
Economische en Buitenlandse Zaken (en Handel) 
tevens gewezen Eerste Minister, een zetelend voorzitter 
en een voormalige advocaat-generaal aan het 
Europese Hof van Justitie, de allereerste President van 
de Europese Raad, hoogleraren Europees Recht, 
Economie enz. In de aankondiging werd er behoorlijk 
nuancerend ten opzichte van de huidige toestand van 
de EU gesproken, met zelfs een sombere ondertoon 
naar aanleiding van recente gebeurtenissen (de 
bankencrisis, de Brexit, immigratiestromen...). Nu de 
Lentecyclus voorbij is, is er tijd om te reflecteren, te 
evalueren en mogelijk om vooruit te kijken met hoogte-
punten uit de toespraken op de drie studienamidda-
gen. Voor de integrale teksten (voor zover die aan de 
KVAB werden bezorgd) of de powerpoints en samen-
vattingen verwijzen we naar de website www.kvab.be.

De grote publieke belangstelling maakte de Lentecy-
clus 2017 tot een van de succesrijkste die de KVAB tot 
nu toe organiseerde, maar het is toch vooral de inhoud 
die primeert en die tevens tendensen uitzet voor de 
toekomst van Europa met daarbij de vraag of die 
toekomst somber dan wel optimistisch kleurt. Deze 
tegenstelling leefde ook bij het publiek en diverse 
sprekers divergeerden tussen positief en negatief. Het is 
duidelijk dat het project "Europese Eenmaking" anno 
2017 op minder utopistische vooruitzichten kan rekenen 
dan 60 jaar geleden toen het Verdrag van Rome werd 
ondertekend. Deze verjaardag was de aanleiding voor 
deze Lentecyclus, die opvallend parallel verliep met de 
Franse verkiezingen, waarvan de voorronde plaats had 
op 23 april en de tweede ronde op 7 mei. Die verkiezin-
gen waren tijdens de Lentecyclus dan ook nooit ver 
weg.

EUROPA, ONS VADERLAND? 
REFLECTIES OVER DE LENTECYCLUS 2017
"VALLEN, OPSTAAN... EN WEER DOORGAAN"
Hans Rombaut

which integration opened up to them. The best 
antidote to populism is, I would submit, to reaffirm our 
commitment to that forward-looking, open Europe that 
we have worked hard to create over the past sixty 
years.

The Court of Justice has played a full part in ensuring 
that the EU remains grounded in the common 
European values of its Member States, not least the 
respect for fundamental rights, democracy and the 
rule of law. In these troubled times, the Court must 
continue, as in times past, to serve as the guarantor of 
those values, by judging each case strictly on its merits 
and by refusing to give in to the siren calls of those who 
say that, in response to the challenges we face, we 
must have recourse to expedients that, although they 
may appear helpful for resolving a particular problem 
in the immediate term, in themselves undermine our 
way of life and our values. Those values, which are the 
essence of our shared European civilisation, are the 
values of the Treaties of Rome whose signature we are 
celebrating."

Totaal buiten de context van de Franse verkiezingen 
stond de toespraak van de voormalige advocaat-
generaal bij het Europese Hof van Justitie, sir Francis 
Jacobs. Dat kon ook niet anders. Zijn onderwerp was 
zijn titel: "Brexit", kort en krachtig, maar zijn woorden 
waren genuanceerd en weloverwogen. Dat hij juist in 
Brussel hierover kwam spreken was voor hem wellicht 
niet (of juist wel?) de ideale plaats, maar hij bleef er Brits 
stoïcijns bij. Zijn lezing betrof de "Brexit" vanuit juridisch 
standpunt en de quasi onmogelijkheid dat het 
Verenigd Koninkrijk zich totaal zou kunnen onttrekken 
aan de jurisdictie van het Europese Hof van Justitie, ook 
al heeft de huidige regering die intentie. Heel relevant 
was wat hij zei over de toekomst van de EU in een tijd 
dat haar populariteit zwak is:

"Two points are perhaps obvious here: first, the Union is 
less popular than it has been: opinion polls in some 
Member States suggest that the Union is, let us say, 
unpopular with about half of the electorate. And the 
Union has changed objectively, over the years, especi-

vorming van een “avant-garde” in de EU. Het uitbrei-
dingsproces situeert zich momenteel vooral in de 
Balkan. Albanië, Macedonië, Montenegro en Servië zijn 
alle vier kandidaat-lidstaten. Ook Turkije is dat, tot 
nader order. Daarnaast zijn er twee “potentiële kandi-
daten”, nl. Bosnië-Herzegovina en Kosovo: hen is het 
perspectief om toe te treden in het vooruitzicht gesteld 
wanneer ze daar klaar voor zijn. In haar meest recente 
mededeling over het EU-uitbreidingsbeleid van 9 
november 2016 gaf de Europese Commissie een 
so(m)bere stand van zaken. De uitdagingen zijn gigan-
tisch. In elk van de betrokken landen zijn er nog steeds 
structurele tekortkomingen, m.n. op de terreinen van 
de rechtsstaat (o.a. corruptie en georganiseerde 
misdaad), het respect voor de grondrechten (m.n. de 
vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid) en de 
werking van de democratische instellingen (cf. de 
recente vechtpartijen in het Macedonische parlement 
en de zeer draconische maatregelen na de poging tot 
staatsgreep in Turkije). Professor Wouters ging ook in op 
het debat over de politieke verdieping van de EU. Hij 
wijdde kritische beschouwingen aan het recente 
“Witboek over de toekomst van Europa” dat de 
Commissie op 1 maart 2017 had voorgesteld. Daarin 
reikt die 5 sporen aan: op dezelfde voet doorgaan; de 
interne markt en niets meer; wie meer wil, doet meer; 
minder en efficiënter; en veel meer samen doen. Zelfs 
het meest “ambitieuze” spoor valt op door een gebrek 
aan een omvattende visie op politieke verdieping. De 
Commissie durft niet buiten de huidige verdragskaders 
te denken. De tijd dat de Commissie – zoals ten tijde 
van Jacques Delors – voorstellen gestoeld op één 
duidelijke politieke visie formuleerde, lijkt lang vervlo-
gen. Tenslotte ging Jan Wouters in op de huidige 
instrumenten die het EU-recht biedt om te komen tot 
een gedifferentieerde integratie en het vormen van 
“voorhoedes”, m.n. de nauwere samenwerking. Dit 
instrument is destijds geïntroduceerd door het Verdrag 
van Amsterdam, en werd verfijnd door de Verdragen 
van Nice en Lissabon. Tot op heden zijn hiervan slechts 
weinige toepassingsgevallen (toepasselijke recht 
inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed; 
eenheidsoctrooi; bevoegdheid, toepasselijke recht en 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het 

gebied van huwelijksvermogensstelsels; mogelijk in de 
toekomst belasting op financiële transacties en 
Europese Openbare Aanklager) en lijkt weinig geschikt 
voor het creëren van een “avant-garde”. Wouters 
besloot dat de EU het dilemma van verdieping versus 
uitbreiding nooit heeft weten op te lossen. Het 
probleem is dat er op dit ogenblik, zelfs tussen de 
oorspronkelijke EU-lidstaten, geen sprake is van een 
consensus over politieke verdieping. Zeker nu Brexit er 
aan komt en we geconfronteerd worden met een 
minder betrouwbare Amerikaanse houding, is er nood 
aan een nieuw en breed debat over de politieke 
vormgeving en finaliteit van Europa. 

3. De actualiteit (sessie van 9 mei 2017):

Dat de verkiezing van Macron tot president van Frank-
rijk een schaduw wegnam werd niet expliciet gezegd 
tijdens de derde sessie, die plaats had twee dagen na 
de bekendmaking van de uitslag, maar toch klonk dit 
door. Koen Lenaerts, voorzitter van het Europese Hof 
van justitie, zette duidelijk een heel positieve toon:

"The European Union faces numerous challenges, in 
particular the after-effects of the financial crisis and the 
refugee crisis, the resurgence of terrorism and the 
forthcoming departure from the Union of one of our 
Member States. Populism is on the march and the 
values of liberalism and openness on which the EU is 
based are feared, by some, to be under existential 
threat. It is particularly important, therefore, at this key 
moment in European history – without in any way unde-
restimating the difficulties that we face – to reflect, and 
indeed to marvel, as we mark the 60th anniversary of 
the Treaties of Rome, on what has been achieved in 
the past six decades. 
The European Union may not be perfect but, when 
examined in their proper historical perspective, its 
achievements are truly breath-taking. In 1957 Europe 
was still recovering from the ravages of the most brutal 
war ever fought, largely on its territory. Many European 
nations, both on the Iberian peninsula and in the centre 
and east of our continent, were ruled by entrenched, 
totalitarian dictatorships and there seemed very little 

prospect that this state of affairs might change. The 
genius of Europe’s founding fathers, Jean Monnet, 
Robert Schuman, Konrad Adenauer and Alcide De 
Gasperi, to name just a few, was to focus on what was 
possible. By establishing first a practical and effective 
Community based on the integration of national 
markets and free movement of products and services 
as well as the factors of production, they laid the 
foundations for an optimistic, outward-looking future in 
which the embryonic Economic Community that they 
created might prosper and grow. 

Our Union has indeed grown, both geographically – 
through successive waves of accession – and also 
through its expanding remit, in keeping with the spirit of 
the original EEC Treaty signed in Rome in 1957, whose 
preamble expressed the determination of its signatories 
to establish ‘the foundations of an ever-closer union 
among the peoples of Europe’. That deepening of the 
Union was, it should be stressed, agreed at every stage 
by common consent of all the Member States because 
they saw the benefits of pooling more sovereignty in 
order to enhance the prospects of their populations, 
now the beneficiaries of EU citizenship as I have descri-
bed, not only economically but also in terms of the 
greater personal, social and cultural opportunities 

Vincent Dujardin schetste de portretten van de "Foun-
ding Fathers" Schuman, Adenauer en Monnet met 
bijzonder boeiende vergelijkingen tussen deze drie 
staatsmannen, wier motieven zelfs uit gelijkaardige 
ervaringen psychologisch konden verklaard worden. 
Paul Demaret (ere-rector van het Europacollege in 
Brugge) gaf toelichting bij de basisverdragen waarop 
de EU steunt, en die een gevolg zijn van een steeds 
verdere integratie van Europa op economisch, instituti-
oneel en financieel vlak, met daaraan gekoppeld een 
eerste conclusie die niet zozeer somber maar toch een 
belangrijke waarschuwing in zich droeg, hoewel ze 
gedragen werd door een zeer groot vertrouwen in het 
project van de Europese eenmaking: "Sans davantage 
d'intégration, l'Europe et les européens ne compteront 
plus dans le Monde de demain et les nationalismes 
refleuriront en Europe". Deze uitspraak werd gedaan 
de dag na de bekendmaking van de uitslag van de 
eerste ronde van de Franse verkiezingen op 23 april 
2017, waarbij Macron en Le Pen nek aan nek deze 
voorronde wonnen. Ook bij Karel De Gucht, die omwille 
van bepaalde afspraken eerder sprak, was de uitslag 
van de Franse voorronde latent aanwezig, maar zijn 
verhaal handelde over de praktische werking van de 
Unie en wekte ook vanuit het publiek vragen op, 
bijvoorbeeld naar het democratische gehalte van de 
werking van de EU.

2. Tweede sessie op 2 mei 2017:

De tweede sessie stond in het teken van "Europa met 
vallen en opstaan", waarin het getuigenis van minister 
van staat Mark Eyskens een document vormde voor de 
geschiedenis. We citeren hier zijn inleiding:

"Tijdens de Koude Oorlog was er geen stad als Berlijn zo 
gespleten en zo tegengesteld, en was er geen muur, 
zoals de Muur van Berlijn. De Muur wierp over het hele 
Oostblok een continentale schaduw af van grauwheid 
en ongenade. Berlijn was de wonde en het mes, het 
ongeneeslijke litteken van de Tweede Wereldoorlog, 
de schandvlek van de 20ste eeuw, de meest bloedige 
en smartelijke eeuw aller tijden.

En toen begon het wonder tijdens het wonderbare jaar 
1989, een onaangekondigd wonder dat het aanschijn 
van de wereld zou veranderen en een einde zou 
maken aan de Koude Oorlog zonder enig schot te 
lossen. Een bres werd door mensenhanden in de muur 
geslagen en de vloedgolf barstte los. Clio, de grillige 
godin van de geschiedenis, vermaakte zich blijkbaar 
met een ontredderende getallensymboliek als bleek 
dat de val van de Muur van Berlijn in 1989 plaatsvond, 
net 200 jaar na de val van een andere muur, een 
andere wal: die rond de Bastille te Parijs in 1789, een 
gebeurtenis die eveneens een historische aardver-
schuiving zou verwekken. 

In die periode was ik als minister van Buitenlandse 
Zaken een bevoorrecht waarnemer van een zich voor 
mijn ogen voltrekkend ongelooflijk verhaal. Het verhaal 
namelijk van de plotse ineenstorting van een wereld-
orde, die decennia lang kon bogen op de gewapende 
tegenstrijdigheid en de ingehouden strijd tussen Oost 

en West. De MAD, ‘mutual assured destruction,’ 
steunend op nucleaire vernietigingswapens en weder-
zijdse afschrikking, had de twee blokken, Oost en West, 
op afstand weten te houden. In de avond van 9 
november 1989 had een megahistorisch feit plaats: 
een woelige en uitgelaten bende Oost-Berlijners trok 
naar de Muur, nadat in de media verwarrende geruch-
ten en berichten waren opgevangen dat de grens-
overgangen naar West-Berlijn nog die avond zouden 
worden opengesteld. De bende werd weldra een 
volksmassa die steeds meer aanzwol. Tijdens de nacht 
van 9 op 10 november werd reeds op bepaalde plaat-
sen met elementair alaam begonnen aan het slaan 
van bressen in de muur van de schande."

Heel begeesterend waren ook de andere sprekers, 
maar een neiging tot pessimisme werd gaandeweg 
overheersend. Deze sessie viel midden de campagne 
tot de tweede ronde van de Franse verkiezingen, en de 
eerdere verkiezingen die voor de EU niet goed uitvielen 
(het Brexit-referendum en de verkiezing van Trump) 
wogen duidelijk op de stemming. Meermaals klonk de 
mogelijkheid dat Le Pen het toch nog zou kunnen 
winnen. Maar Eyskens en ook Paul De Grauwe gingen 
hiertegen in. Laatstgenoemde zowel in zijn inleiding als 
in zijn conclusie:

"The election of Emmanuel Macron to the French 
Presidency creates new opportunities for taking 
initiatives that will ensure, first, that the Eurozone beco-
mes a source of economic growth and second that its 
long-run survival is guaranteed. At this moment none of 
these two objectives have been realized. First I will 
analyze how a new growth impetus can be brought in 
the Eurozone, and second how the long-run sustainabi-

lity of the Eurozone can be 
ensured. The first objective 
can be realized without 
intrusive institutional chan-
ges, the second one will 
require deeper institutional 
changes in the Eurozone. 
Yet small steps can be taken 
today that do not require 
Treaty changes". 

De Grauwe eindigde met: "The Eurozone is an ambiti-
ous project. However, it is also an unfinished project. If 
left unfinished it will destroy itself. It is therefore of the 
utmost importance that steps are taken to make the 
monetary union sustainable. The political configuration 
after the election of Macron to the French Presidency 
has created a window of opportunities to take these 
steps".

Nu lijken De Grauwes uitspraken de evidentie zelve 
maar hij deed ze wel een week vóór de Franse 
presidentsverkiezingen. Een heel ander verhaal was 
dat van Kris Pollet, Senior Legal and Policy Officer bij de 
European Council on Refugees and Exiles. Hij schetste 
de asiel- en migratiecrisis in Europa met zakelijke cijfers, 
die de enorme omvang van dit probleem weergeven, 
en hij etaleerde de middelen die de EU hierbij hanteert 
(wettelijk en financieel). Hij beschreef de mandaten 
van het Europees Grens- en Kustwachtagentschap 
Frontex, dat de EU-landen en de Schengenlanden 
buiten de EU helpt bij de controle van hun buitengren-
zen, en van het European Asylum Support Office, het 
EU agentschap dat het asielbeleid van de lidstaten 
coördineert en de landen steunt die onder hevige druk 
staan. Hij pleitte voor een hervorming van het asielbe-
leid, o.m. via een EU Commissariaat-Generaal voor de 
Vluchtelingen.

Professor Jan Wouters (Jean Monnet Leerstoelhouder 
ad personam) sprak over het dilemma tussen verdie-
ping of uitbreiding waar het Europese integratieproces 
altijd mee geconfronteerd is geweest. Naar aanleiding 
van de val van het communisme in Centraal- en Oost-
Europa had president Mitterrand eind jaren 1980 reeds 
gezegd: “Pas d’élargissement sans approfondisse-
ment.” Nochtans is dit toch gebeurd. Toen de Europese 
Raad van Helsinki eind 1999 de kandidaturen van 12 
landen en Turkije aanvaardde, waardoor de EU in 
2004-'06 de sprong maakte van 15 naar 27 lidstaten, 
leverde dat kritische beschouwingen op van voormalig 
Europees Commissievoorzitter Jacques Delors. Hij ging 
akkoord dat de uitbreiding noodzakelijk was om 
geopolitieke redenen, maar betreurde dat men niet 
tevens had gekozen voor politieke verdieping tussen 
een kleinere groep lidstaten. Jan Wouters schetste de 
stand van het huidige uitbreidingsproces, alsook van 
het debat over de politieke verdieping en de mogelijke 

ally with enlargement. There is far more diversity, both 
within and among Member States. 

To some extent, these developments are recognised by 
the EU’s political institutions, which seem to have 
become in some respects more cautious. The need for 
consolidation has perhaps displaced, for the time 
being at least, the appetite for the great leap forward. 
And perhaps this change of mood reflects a higher 
level of uncertainty in the outside world. So the prudent 
maxim for the Union may be, putting it in plain terms, to 
do rather less and to do it better. Yet there are some 
vital areas where the Union may need to do more. 

The EU has great achievements to its credit. But, to take 
the metaphor in the title of these lectures, “Europe – our 
Home”, the time has surely come for the EU to put its 
own house in order: especially to make the changes 
necessary for the proper functioning of the Eurozone; 
and to ensure the proper functioning of Schengen and 
the treatment of refugees. Such changes seem essen-
tial to secure popular support for the EU." 

Daarna sprak Marc Maresceau over de EU en zijn 
buren, een onderwerp dat heel diverse beelden 
opleverde met tendensen die tijdens de voorbije jaren 
een opvallend negatief karakter hadden. Aan bod 
kwamen de landen van de European Free Trade 
Association (momenteel nog slechts bestaande uit 
Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein), 
Turkije en de Russische Federatie. Als voorbeeld geven 
we hier eerst zijn korte inleiding bij zijn exposé over 
Rusland:

"On this very complex topic, I would like to say that in 
my opinion “the West” owes a lot to the Soviet leader-
ship under Gorbachev. Many of the changes which 
took place in Central and Eastern Europe would proba-
bly not have occurred if the coup d’état of 1991 
against Gorbachev had been successful. It is sad that 
the relations between the EU and Russia are what they 
are today."

Revelerend was ook dit citaat over Turkije: "A final 
comment on EU-Turkey relations concerns recent deve-
lopments. For a variety of reasons which have not only 
to do with domestic political evolutions in the EU but 
also very much with internal ones in Turkey itself, today’s 
picture of EU-Turkey relations is far from positive and 
there is a rapidly growing perception and conviction in 
the EU that in the last decade Turkey has been aliena-
ting itself from the basic values on which the Union is 
based rather than moving towards them. This develop-
ment, combined with the continued impossibility to find 
a solution for the Cyprus question, explains to a large 
extent why progress in the accession negotiations, 
since their opening, has been minimal. But, recent 
events also show how strategically important Turkey 
continues to be for the EU."

Uitkijken was het ook naar de Concluding Remarks van 
Herman Van Rompuy, de voormalige Voorzitter van de 
Europese Raad, die als inleiding van zijn rede 
herinnerde aan het enorme statement bij de intrede 
van Macron als nieuwe president van Frankrijk onder 
de begeleiding van de Europese hymne en niet onder 
de tonen van de Marseillaise. Die gebeurtenis had 
amper 40 uur eerder plaatsgehad. Wellicht hield de 
Academie nooit eerder de vinger zo dicht aan de pols 
van de politieke realiteit. Van Rompuy koos als titel "Is 
there a future for Europe?" Daarin had hij het o.m. over 
het huidige succes van populisme en over het wantrou-
wen van de EU-burger tegenover de werking van de 
EU. Daarbij zocht hij naar de grond daarvan, de basis 
van het Euro-scepticisme:

"Much can be explained by the tension between 
“space” and “place”. We created a “space” in the EU 
single market, with its free movement of goods, 
services, capital and persons. The globalization of 
economies, information flows, communication, tourism 
and migration created a new world full of opportuni-
ties, but it is also a process of “creative destruction”. 
When there are more “losers” than “winners”; if there’s 
a perceived imbalance; or when people fear a future 
threat, they tend to dislike this “space” and long for a 
“place”, where they can feel more secure, more “at 
ease and at home”, more protected. 
We have to find a new balance between, on the one 
hand, our open societies (pluralism while respecting 
fundamental values), open democracies (free and fair 
elections), and open economies (free and fair trade); 
and on the other hand, “protecting” people against 
unemployment, insecure jobs, climate change, 
financial instability, excessive inequalities, terrorism, 
illegal migration, and social, commercial and tax 
dumping. This can be the core of a new “narrative” for 
the EU and its member states. 
Those who are afraid are – according to Thomas 
Friedman – the “wall” people, ready to build walls in 
order to prevent others from coming in. The others are 
“web” people, embracing globalization with its pros 
and its cons. This analysis is valid for all Western coun-
tries, on both sides of the Atlantic. Those who are only 
blaming the Union have too narrow a view on what is 
happening in our world. This tension between “space” 
and “place” is also a problem of the member states. 
The Union is to some extent the sum of the member 
states! 

If we cannot find a new balance between openness 
and protection, the latter will turn into protectionism. If 
we cannot provide results on the “protection” agenda, 
even our democracies (our open societies) are under 
threat. There are results, but not enough to regain trust. 
If we will not perform better on “protection”, populism is 
only at the beginning of its rise. Populism means 
nationalism. for them democracy is not an aim, it is only 
an instrument to conquer power."

1. Eerste sessie: geschiedenis en praktijk (25 april 2017):

De eerste sessie op 25 april droeg als titel "Van Victor 
Hugo tot Jean-Claude Juncker". Deze dag keek vooral 
terug op de geschiedenis van de Europese eenwor-
ding met een sterke inslag op de huidige werking van 
de EU. In zijn inleiding haalde sessievoorzitter Marc 
Maresceau de midden 19de-eeuwse maar enorm 
visionaire opvattingen aan van Victor Hugo die 
omstreeks 1850 een toekomstige Verenigde Staten van 
Europa voorspiegelde, die de garantie zouden moeten 
vormen voor een Europa zonder oorlogen en een 
ruimte voor vrijhandel. De opbouw van die Europese 
Eenmaking was vooral het verhaal van Steven Van 
Hecke. Hij presenteerde drie lenzen door dewelke 
dezelfde integratiegeschiedenis op telkens een andere 
manier kan bekeken worden: de verdragen, de uitbrei-
ding en de crises.

"Wellicht is de uitbreiding het meest onderschatte 
succesverhaal, maar recentelijk trokken vooral de 
verschillende crises de aandacht. In feite verkeert de 
EU nu in een staat van polycrisis. 
Eigenlijk kwamen de Verdragen 
van Rome tot stand als antwoord 
op de crisis van de Europese Defen-
siegemeenschap, waarbij de Belg 
Paul-Henri Spaak een cruciale rol 
speelde. En toen reeds kozen de 
Britten voor de exit. Van de belofte 
van de founding fathers om ook 
een sociaal Europa tot stand 
brengen, kwam echter bitter weinig 
in huis. Nochtans is dat sociaal 
Europa wellicht hét antwoord dat 
de vele misnoegde EU-burgers van 
Brussel verwachten. Maar veel 
hoop mag niet gekoesterd worden. 
In de EU zoals ze vandaag is gecon-
cipieerd, spelen de lidstaten nog 
steeds een belangrijke rol. En het zijn de lidstaten die 
onderling sterk verdeeld zijn over de toekomst van 
Europa, en die daarom niet bereid zijn om op 
EU-niveau daadwerkelijk een sociaal beleid te voeren. 
Tot een Europese federatie zal het dus niet snel komen 
maar een desintegratie is evenmin aan de orde. 
Daarvoor zijn op diverse domeinen de voordelen van 
Europese samenwerking te groot. Meer waarschijnlijk is 
een status quo, behouden wat is. Tenzij we in de 
toekomst veel mogen verwachten van de tandem 
Merkel-Macron. Rekening houdend met de vele 
uitdagingen en (externe) bedreigingen zou in elk geval 
het louter voortbestaan van de EU al een prestatie op 
zich zijn."

>>

4. Tot slot: Crisissen zijn uitdagingen

Dit fragment uit de toespraak van Herman Van 
Rompuy is een oproep tot evenwicht tussen extremen, 
tot de realisatie van reciprociteit, vooreerst binnen de 
EU zelf, maar ook tussen de EU en de rest van de 
wereld. Alle toespraken in deze Lentecyclus waren 
gebaseerd op een grote ervaring met het Europese 
eenmakingsproces. De inspiratie ervan was de vrede 
en de geborgenheid die de EU heeft geboden en die 
attractief is voor mensen uit die regio's waar het 
momenteel slecht gaat. Vaak hebben die een koloni-
ale band gehad met voormalige Europese moedersta-
ten. Militaire conflicten en penurie brengen daar grote 
migratiestromen teweeg, meer bepaald naar het 
vroegere moederland in Europa, wat voor hen een 
"beloofd land" is, nu in de EU. 

Andere grootmachten hebben na de Wereldoorlogen 
de leidinggevende rol van Europa in de wereld overge-
nomen, maar de banden van de vroegere Europese 
staten met hun kolonies en protectoraten werden wel 
opgenomen in die voortschrijdende Europese integra-
tie. Het is paradoxaal dat Europa zijn talen, religies en 
normen heeft geëxporteerd over de hele wereld, 
inclusief de contrasten die daaraan verbonden zijn, en 
dat dit Europa nu de wereldwijde vrede predikt. De EU 
heeft inderdaad het enorme slagveld dat Europa 
gedurende vele eeuwen was, omgevormd tot een 
conflictvrije zone, maar die vrede was en is nog steeds 
gebaseerd op de nucleaire afschrikking tussen een 

opgedeelde wereld in een oostelijk en westelijk blok, 
die er nu niet meer zijn. De recente ontwikkelingen in 
de USA, Rusland en de Arabische wereld tonen aan 
dat de agenda van de wereldpolitiek met Europa nog 
weinig rekening houdt. Daarop heeft Europa slechts 
één antwoord als conclusie van deze Lentecyclus, dat 
is volhouden op de ingeslagen weg van de integratie, 
ook al zal het nu met 27 landen zijn in plaats van met 28. 
De EU is daarbij gehandicapt door de enorme 
verdeeldheid in particulariteiten, regio's, talen en 
religies, waarmee men in grote geografische ruimten 
als die van Zuid- en Noord-Amerika, Rusland en China 
niet of minder te kampen heeft. In het politieke beleid 
mag ook de individuele burger niet vergeten worden, 
in zijn dorp of stad, provincie en land, terwijl de wereld-
wijde aandachtspunten, vastgelegd in akkoorden 
zoals dat van Parijs over het klimaat op aarde, dienen 
te worden gerespecteerd, niettegenstaande de 
machtigste wereldleiders deze met de voeten treden 
terwijl de EU-burger daarvoor zijn diesel zal moeten 
afstaan.

Deze lentecyclus toonde aan dat Europa, ook al gaat 
het door moeilijke tijden, toch de nodige veerkracht 
heeft, maar dat het tegelijkertijd nood heeft aan meer 
zelfvertrouwen. Misschien dient een kleine wijziging te 
worden aangebracht in de titel van deze cyclus, zoals 
iemand uit het publiek opmerkte: was het niet beter 
dat "Europe, our home?" zou worden besloten met een 
uitroepteken!

Victor Hugo,

geschilderd door Chifflart
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De aankondiging van de Lentecyclus 2017 in Acade-
mieberichten nr. 65 p. 16 was veelbelovend en 
aantrekkelijk, met een opmerkelijk programma en met 
sprekers van het hoogste niveau, die allen tijdens de 
voorbije decennia ofwel bij de Europese eenmaking 
waren betrokken of die primordiaal onderzoek naar de 
resultaten van het project "Europese Unie" hebben 
verricht op politiek, juridisch, sociaal en economisch 
gebied. Zo kwamen o.m. aan bod: een vroegere 
Europese Commissaris, een voormalige minister van 
Economische en Buitenlandse Zaken (en Handel) 
tevens gewezen Eerste Minister, een zetelend voorzitter 
en een voormalige advocaat-generaal aan het 
Europese Hof van Justitie, de allereerste President van 
de Europese Raad, hoogleraren Europees Recht, 
Economie enz. In de aankondiging werd er behoorlijk 
nuancerend ten opzichte van de huidige toestand van 
de EU gesproken, met zelfs een sombere ondertoon 
naar aanleiding van recente gebeurtenissen (de 
bankencrisis, de Brexit, immigratiestromen...). Nu de 
Lentecyclus voorbij is, is er tijd om te reflecteren, te 
evalueren en mogelijk om vooruit te kijken met hoogte-
punten uit de toespraken op de drie studienamidda-
gen. Voor de integrale teksten (voor zover die aan de 
KVAB werden bezorgd) of de powerpoints en samen-
vattingen verwijzen we naar de website www.kvab.be.

De grote publieke belangstelling maakte de Lentecy-
clus 2017 tot een van de succesrijkste die de KVAB tot 
nu toe organiseerde, maar het is toch vooral de inhoud 
die primeert en die tevens tendensen uitzet voor de 
toekomst van Europa met daarbij de vraag of die 
toekomst somber dan wel optimistisch kleurt. Deze 
tegenstelling leefde ook bij het publiek en diverse 
sprekers divergeerden tussen positief en negatief. Het is 
duidelijk dat het project "Europese Eenmaking" anno 
2017 op minder utopistische vooruitzichten kan rekenen 
dan 60 jaar geleden toen het Verdrag van Rome werd 
ondertekend. Deze verjaardag was de aanleiding voor 
deze Lentecyclus, die opvallend parallel verliep met de 
Franse verkiezingen, waarvan de voorronde plaats had 
op 23 april en de tweede ronde op 7 mei. Die verkiezin-
gen waren tijdens de Lentecyclus dan ook nooit ver 
weg.

which integration opened up to them. The best 
antidote to populism is, I would submit, to reaffirm our 
commitment to that forward-looking, open Europe that 
we have worked hard to create over the past sixty 
years.

The Court of Justice has played a full part in ensuring 
that the EU remains grounded in the common 
European values of its Member States, not least the 
respect for fundamental rights, democracy and the 
rule of law. In these troubled times, the Court must 
continue, as in times past, to serve as the guarantor of 
those values, by judging each case strictly on its merits 
and by refusing to give in to the siren calls of those who 
say that, in response to the challenges we face, we 
must have recourse to expedients that, although they 
may appear helpful for resolving a particular problem 
in the immediate term, in themselves undermine our 
way of life and our values. Those values, which are the 
essence of our shared European civilisation, are the 
values of the Treaties of Rome whose signature we are 
celebrating."

Totaal buiten de context van de Franse verkiezingen 
stond de toespraak van de voormalige advocaat-
generaal bij het Europese Hof van Justitie, sir Francis 
Jacobs. Dat kon ook niet anders. Zijn onderwerp was 
zijn titel: "Brexit", kort en krachtig, maar zijn woorden 
waren genuanceerd en weloverwogen. Dat hij juist in 
Brussel hierover kwam spreken was voor hem wellicht 
niet (of juist wel?) de ideale plaats, maar hij bleef er Brits 
stoïcijns bij. Zijn lezing betrof de "Brexit" vanuit juridisch 
standpunt en de quasi onmogelijkheid dat het 
Verenigd Koninkrijk zich totaal zou kunnen onttrekken 
aan de jurisdictie van het Europese Hof van Justitie, ook 
al heeft de huidige regering die intentie. Heel relevant 
was wat hij zei over de toekomst van de EU in een tijd 
dat haar populariteit zwak is:

"Two points are perhaps obvious here: first, the Union is 
less popular than it has been: opinion polls in some 
Member States suggest that the Union is, let us say, 
unpopular with about half of the electorate. And the 
Union has changed objectively, over the years, especi-

vorming van een “avant-garde” in de EU. Het uitbrei-
dingsproces situeert zich momenteel vooral in de 
Balkan. Albanië, Macedonië, Montenegro en Servië zijn 
alle vier kandidaat-lidstaten. Ook Turkije is dat, tot 
nader order. Daarnaast zijn er twee “potentiële kandi-
daten”, nl. Bosnië-Herzegovina en Kosovo: hen is het 
perspectief om toe te treden in het vooruitzicht gesteld 
wanneer ze daar klaar voor zijn. In haar meest recente 
mededeling over het EU-uitbreidingsbeleid van 9 
november 2016 gaf de Europese Commissie een 
so(m)bere stand van zaken. De uitdagingen zijn gigan-
tisch. In elk van de betrokken landen zijn er nog steeds 
structurele tekortkomingen, m.n. op de terreinen van 
de rechtsstaat (o.a. corruptie en georganiseerde 
misdaad), het respect voor de grondrechten (m.n. de 
vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid) en de 
werking van de democratische instellingen (cf. de 
recente vechtpartijen in het Macedonische parlement 
en de zeer draconische maatregelen na de poging tot 
staatsgreep in Turkije). Professor Wouters ging ook in op 
het debat over de politieke verdieping van de EU. Hij 
wijdde kritische beschouwingen aan het recente 
“Witboek over de toekomst van Europa” dat de 
Commissie op 1 maart 2017 had voorgesteld. Daarin 
reikt die 5 sporen aan: op dezelfde voet doorgaan; de 
interne markt en niets meer; wie meer wil, doet meer; 
minder en efficiënter; en veel meer samen doen. Zelfs 
het meest “ambitieuze” spoor valt op door een gebrek 
aan een omvattende visie op politieke verdieping. De 
Commissie durft niet buiten de huidige verdragskaders 
te denken. De tijd dat de Commissie – zoals ten tijde 
van Jacques Delors – voorstellen gestoeld op één 
duidelijke politieke visie formuleerde, lijkt lang vervlo-
gen. Tenslotte ging Jan Wouters in op de huidige 
instrumenten die het EU-recht biedt om te komen tot 
een gedifferentieerde integratie en het vormen van 
“voorhoedes”, m.n. de nauwere samenwerking. Dit 
instrument is destijds geïntroduceerd door het Verdrag 
van Amsterdam, en werd verfijnd door de Verdragen 
van Nice en Lissabon. Tot op heden zijn hiervan slechts 
weinige toepassingsgevallen (toepasselijke recht 
inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed; 
eenheidsoctrooi; bevoegdheid, toepasselijke recht en 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het 

gebied van huwelijksvermogensstelsels; mogelijk in de 
toekomst belasting op financiële transacties en 
Europese Openbare Aanklager) en lijkt weinig geschikt 
voor het creëren van een “avant-garde”. Wouters 
besloot dat de EU het dilemma van verdieping versus 
uitbreiding nooit heeft weten op te lossen. Het 
probleem is dat er op dit ogenblik, zelfs tussen de 
oorspronkelijke EU-lidstaten, geen sprake is van een 
consensus over politieke verdieping. Zeker nu Brexit er 
aan komt en we geconfronteerd worden met een 
minder betrouwbare Amerikaanse houding, is er nood 
aan een nieuw en breed debat over de politieke 
vormgeving en finaliteit van Europa. 

3. De actualiteit (sessie van 9 mei 2017):

Dat de verkiezing van Macron tot president van Frank-
rijk een schaduw wegnam werd niet expliciet gezegd 
tijdens de derde sessie, die plaats had twee dagen na 
de bekendmaking van de uitslag, maar toch klonk dit 
door. Koen Lenaerts, voorzitter van het Europese Hof 
van justitie, zette duidelijk een heel positieve toon:

"The European Union faces numerous challenges, in 
particular the after-effects of the financial crisis and the 
refugee crisis, the resurgence of terrorism and the 
forthcoming departure from the Union of one of our 
Member States. Populism is on the march and the 
values of liberalism and openness on which the EU is 
based are feared, by some, to be under existential 
threat. It is particularly important, therefore, at this key 
moment in European history – without in any way unde-
restimating the difficulties that we face – to reflect, and 
indeed to marvel, as we mark the 60th anniversary of 
the Treaties of Rome, on what has been achieved in 
the past six decades. 
The European Union may not be perfect but, when 
examined in their proper historical perspective, its 
achievements are truly breath-taking. In 1957 Europe 
was still recovering from the ravages of the most brutal 
war ever fought, largely on its territory. Many European 
nations, both on the Iberian peninsula and in the centre 
and east of our continent, were ruled by entrenched, 
totalitarian dictatorships and there seemed very little 

prospect that this state of affairs might change. The 
genius of Europe’s founding fathers, Jean Monnet, 
Robert Schuman, Konrad Adenauer and Alcide De 
Gasperi, to name just a few, was to focus on what was 
possible. By establishing first a practical and effective 
Community based on the integration of national 
markets and free movement of products and services 
as well as the factors of production, they laid the 
foundations for an optimistic, outward-looking future in 
which the embryonic Economic Community that they 
created might prosper and grow. 

Our Union has indeed grown, both geographically – 
through successive waves of accession – and also 
through its expanding remit, in keeping with the spirit of 
the original EEC Treaty signed in Rome in 1957, whose 
preamble expressed the determination of its signatories 
to establish ‘the foundations of an ever-closer union 
among the peoples of Europe’. That deepening of the 
Union was, it should be stressed, agreed at every stage 
by common consent of all the Member States because 
they saw the benefits of pooling more sovereignty in 
order to enhance the prospects of their populations, 
now the beneficiaries of EU citizenship as I have descri-
bed, not only economically but also in terms of the 
greater personal, social and cultural opportunities 
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“
unfinished it will destroy itself.”

Vincent Dujardin schetste de portretten van de "Foun-
ding Fathers" Schuman, Adenauer en Monnet met 
bijzonder boeiende vergelijkingen tussen deze drie 
staatsmannen, wier motieven zelfs uit gelijkaardige 
ervaringen psychologisch konden verklaard worden. 
Paul Demaret (ere-rector van het Europacollege in 
Brugge) gaf toelichting bij de basisverdragen waarop 
de EU steunt, en die een gevolg zijn van een steeds 
verdere integratie van Europa op economisch, instituti-
oneel en financieel vlak, met daaraan gekoppeld een 
eerste conclusie die niet zozeer somber maar toch een 
belangrijke waarschuwing in zich droeg, hoewel ze 
gedragen werd door een zeer groot vertrouwen in het 
project van de Europese eenmaking: "Sans davantage 
d'intégration, l'Europe et les européens ne compteront 
plus dans le Monde de demain et les nationalismes 
refleuriront en Europe". Deze uitspraak werd gedaan 
de dag na de bekendmaking van de uitslag van de 
eerste ronde van de Franse verkiezingen op 23 april 
2017, waarbij Macron en Le Pen nek aan nek deze 
voorronde wonnen. Ook bij Karel De Gucht, die omwille 
van bepaalde afspraken eerder sprak, was de uitslag 
van de Franse voorronde latent aanwezig, maar zijn 
verhaal handelde over de praktische werking van de 
Unie en wekte ook vanuit het publiek vragen op, 
bijvoorbeeld naar het democratische gehalte van de 
werking van de EU.

2. Tweede sessie op 2 mei 2017:

De tweede sessie stond in het teken van "Europa met 
vallen en opstaan", waarin het getuigenis van minister 
van staat Mark Eyskens een document vormde voor de 
geschiedenis. We citeren hier zijn inleiding:

"Tijdens de Koude Oorlog was er geen stad als Berlijn zo 
gespleten en zo tegengesteld, en was er geen muur, 
zoals de Muur van Berlijn. De Muur wierp over het hele 
Oostblok een continentale schaduw af van grauwheid 
en ongenade. Berlijn was de wonde en het mes, het 
ongeneeslijke litteken van de Tweede Wereldoorlog, 
de schandvlek van de 20ste eeuw, de meest bloedige 
en smartelijke eeuw aller tijden.

En toen begon het wonder tijdens het wonderbare jaar 
1989, een onaangekondigd wonder dat het aanschijn 
van de wereld zou veranderen en een einde zou 
maken aan de Koude Oorlog zonder enig schot te 
lossen. Een bres werd door mensenhanden in de muur 
geslagen en de vloedgolf barstte los. Clio, de grillige 
godin van de geschiedenis, vermaakte zich blijkbaar 
met een ontredderende getallensymboliek als bleek 
dat de val van de Muur van Berlijn in 1989 plaatsvond, 
net 200 jaar na de val van een andere muur, een 
andere wal: die rond de Bastille te Parijs in 1789, een 
gebeurtenis die eveneens een historische aardver-
schuiving zou verwekken. 

In die periode was ik als minister van Buitenlandse 
Zaken een bevoorrecht waarnemer van een zich voor 
mijn ogen voltrekkend ongelooflijk verhaal. Het verhaal 
namelijk van de plotse ineenstorting van een wereld-
orde, die decennia lang kon bogen op de gewapende 
tegenstrijdigheid en de ingehouden strijd tussen Oost 

en West. De MAD, ‘mutual assured destruction,’ 
steunend op nucleaire vernietigingswapens en weder-
zijdse afschrikking, had de twee blokken, Oost en West, 
op afstand weten te houden. In de avond van 9 
november 1989 had een megahistorisch feit plaats: 
een woelige en uitgelaten bende Oost-Berlijners trok 
naar de Muur, nadat in de media verwarrende geruch-
ten en berichten waren opgevangen dat de grens-
overgangen naar West-Berlijn nog die avond zouden 
worden opengesteld. De bende werd weldra een 
volksmassa die steeds meer aanzwol. Tijdens de nacht 
van 9 op 10 november werd reeds op bepaalde plaat-
sen met elementair alaam begonnen aan het slaan 
van bressen in de muur van de schande."

Heel begeesterend waren ook de andere sprekers, 
maar een neiging tot pessimisme werd gaandeweg 
overheersend. Deze sessie viel midden de campagne 
tot de tweede ronde van de Franse verkiezingen, en de 
eerdere verkiezingen die voor de EU niet goed uitvielen 
(het Brexit-referendum en de verkiezing van Trump) 
wogen duidelijk op de stemming. Meermaals klonk de 
mogelijkheid dat Le Pen het toch nog zou kunnen 
winnen. Maar Eyskens en ook Paul De Grauwe gingen 
hiertegen in. Laatstgenoemde zowel in zijn inleiding als 
in zijn conclusie:

"The election of Emmanuel Macron to the French 
Presidency creates new opportunities for taking 
initiatives that will ensure, first, that the Eurozone beco-
mes a source of economic growth and second that its 
long-run survival is guaranteed. At this moment none of 
these two objectives have been realized. First I will 
analyze how a new growth impetus can be brought in 
the Eurozone, and second how the long-run sustainabi-

lity of the Eurozone can be 
ensured. The first objective 
can be realized without 
intrusive institutional chan-
ges, the second one will 
require deeper institutional 
changes in the Eurozone. 
Yet small steps can be taken 
today that do not require 
Treaty changes". 

De Grauwe eindigde met: "The Eurozone is an ambiti-
ous project. However, it is also an unfinished project. If 
left unfinished it will destroy itself. It is therefore of the 
utmost importance that steps are taken to make the 
monetary union sustainable. The political configuration 
after the election of Macron to the French Presidency 
has created a window of opportunities to take these 
steps".

Nu lijken De Grauwes uitspraken de evidentie zelve 
maar hij deed ze wel een week vóór de Franse 
presidentsverkiezingen. Een heel ander verhaal was 
dat van Kris Pollet, Senior Legal and Policy Officer bij de 
European Council on Refugees and Exiles. Hij schetste 
de asiel- en migratiecrisis in Europa met zakelijke cijfers, 
die de enorme omvang van dit probleem weergeven, 
en hij etaleerde de middelen die de EU hierbij hanteert 
(wettelijk en financieel). Hij beschreef de mandaten 
van het Europees Grens- en Kustwachtagentschap 
Frontex, dat de EU-landen en de Schengenlanden 
buiten de EU helpt bij de controle van hun buitengren-
zen, en van het European Asylum Support Office, het 
EU agentschap dat het asielbeleid van de lidstaten 
coördineert en de landen steunt die onder hevige druk 
staan. Hij pleitte voor een hervorming van het asielbe-
leid, o.m. via een EU Commissariaat-Generaal voor de 
Vluchtelingen.

Professor Jan Wouters (Jean Monnet Leerstoelhouder 
ad personam) sprak over het dilemma tussen verdie-
ping of uitbreiding waar het Europese integratieproces 
altijd mee geconfronteerd is geweest. Naar aanleiding 
van de val van het communisme in Centraal- en Oost-
Europa had president Mitterrand eind jaren 1980 reeds 
gezegd: “Pas d’élargissement sans approfondisse-
ment.” Nochtans is dit toch gebeurd. Toen de Europese 
Raad van Helsinki eind 1999 de kandidaturen van 12 
landen en Turkije aanvaardde, waardoor de EU in 
2004-'06 de sprong maakte van 15 naar 27 lidstaten, 
leverde dat kritische beschouwingen op van voormalig 
Europees Commissievoorzitter Jacques Delors. Hij ging 
akkoord dat de uitbreiding noodzakelijk was om 
geopolitieke redenen, maar betreurde dat men niet 
tevens had gekozen voor politieke verdieping tussen 
een kleinere groep lidstaten. Jan Wouters schetste de 
stand van het huidige uitbreidingsproces, alsook van 
het debat over de politieke verdieping en de mogelijke 

ally with enlargement. There is far more diversity, both 
within and among Member States. 

To some extent, these developments are recognised by 
the EU’s political institutions, which seem to have 
become in some respects more cautious. The need for 
consolidation has perhaps displaced, for the time 
being at least, the appetite for the great leap forward. 
And perhaps this change of mood reflects a higher 
level of uncertainty in the outside world. So the prudent 
maxim for the Union may be, putting it in plain terms, to 
do rather less and to do it better. Yet there are some 
vital areas where the Union may need to do more. 

The EU has great achievements to its credit. But, to take 
the metaphor in the title of these lectures, “Europe – our 
Home”, the time has surely come for the EU to put its 
own house in order: especially to make the changes 
necessary for the proper functioning of the Eurozone; 
and to ensure the proper functioning of Schengen and 
the treatment of refugees. Such changes seem essen-
tial to secure popular support for the EU." 

Daarna sprak Marc Maresceau over de EU en zijn 
buren, een onderwerp dat heel diverse beelden 
opleverde met tendensen die tijdens de voorbije jaren 
een opvallend negatief karakter hadden. Aan bod 
kwamen de landen van de European Free Trade 
Association (momenteel nog slechts bestaande uit 
Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein), 
Turkije en de Russische Federatie. Als voorbeeld geven 
we hier eerst zijn korte inleiding bij zijn exposé over 
Rusland:

"On this very complex topic, I would like to say that in 
my opinion “the West” owes a lot to the Soviet leader-
ship under Gorbachev. Many of the changes which 
took place in Central and Eastern Europe would proba-
bly not have occurred if the coup d’état of 1991 
against Gorbachev had been successful. It is sad that 
the relations between the EU and Russia are what they 
are today."

Revelerend was ook dit citaat over Turkije: "A final 
comment on EU-Turkey relations concerns recent deve-
lopments. For a variety of reasons which have not only 
to do with domestic political evolutions in the EU but 
also very much with internal ones in Turkey itself, today’s 
picture of EU-Turkey relations is far from positive and 
there is a rapidly growing perception and conviction in 
the EU that in the last decade Turkey has been aliena-
ting itself from the basic values on which the Union is 
based rather than moving towards them. This develop-
ment, combined with the continued impossibility to find 
a solution for the Cyprus question, explains to a large 
extent why progress in the accession negotiations, 
since their opening, has been minimal. But, recent 
events also show how strategically important Turkey 
continues to be for the EU."

Uitkijken was het ook naar de Concluding Remarks van 
Herman Van Rompuy, de voormalige Voorzitter van de 
Europese Raad, die als inleiding van zijn rede 
herinnerde aan het enorme statement bij de intrede 
van Macron als nieuwe president van Frankrijk onder 
de begeleiding van de Europese hymne en niet onder 
de tonen van de Marseillaise. Die gebeurtenis had 
amper 40 uur eerder plaatsgehad. Wellicht hield de 
Academie nooit eerder de vinger zo dicht aan de pols 
van de politieke realiteit. Van Rompuy koos als titel "Is 
there a future for Europe?" Daarin had hij het o.m. over 
het huidige succes van populisme en over het wantrou-
wen van de EU-burger tegenover de werking van de 
EU. Daarbij zocht hij naar de grond daarvan, de basis 
van het Euro-scepticisme:

"Much can be explained by the tension between 
“space” and “place”. We created a “space” in the EU 
single market, with its free movement of goods, 
services, capital and persons. The globalization of 
economies, information flows, communication, tourism 
and migration created a new world full of opportuni-
ties, but it is also a process of “creative destruction”. 
When there are more “losers” than “winners”; if there’s 
a perceived imbalance; or when people fear a future 
threat, they tend to dislike this “space” and long for a 
“place”, where they can feel more secure, more “at 
ease and at home”, more protected. 
We have to find a new balance between, on the one 
hand, our open societies (pluralism while respecting 
fundamental values), open democracies (free and fair 
elections), and open economies (free and fair trade); 
and on the other hand, “protecting” people against 
unemployment, insecure jobs, climate change, 
financial instability, excessive inequalities, terrorism, 
illegal migration, and social, commercial and tax 
dumping. This can be the core of a new “narrative” for 
the EU and its member states. 
Those who are afraid are – according to Thomas 
Friedman – the “wall” people, ready to build walls in 
order to prevent others from coming in. The others are 
“web” people, embracing globalization with its pros 
and its cons. This analysis is valid for all Western coun-
tries, on both sides of the Atlantic. Those who are only 
blaming the Union have too narrow a view on what is 
happening in our world. This tension between “space” 
and “place” is also a problem of the member states. 
The Union is to some extent the sum of the member 
states! 

If we cannot find a new balance between openness 
and protection, the latter will turn into protectionism. If 
we cannot provide results on the “protection” agenda, 
even our democracies (our open societies) are under 
threat. There are results, but not enough to regain trust. 
If we will not perform better on “protection”, populism is 
only at the beginning of its rise. Populism means 
nationalism. for them democracy is not an aim, it is only 
an instrument to conquer power."

1. Eerste sessie: geschiedenis en praktijk (25 april 2017):

De eerste sessie op 25 april droeg als titel "Van Victor 
Hugo tot Jean-Claude Juncker". Deze dag keek vooral 
terug op de geschiedenis van de Europese eenwor-
ding met een sterke inslag op de huidige werking van 
de EU. In zijn inleiding haalde sessievoorzitter Marc 
Maresceau de midden 19de-eeuwse maar enorm 
visionaire opvattingen aan van Victor Hugo die 
omstreeks 1850 een toekomstige Verenigde Staten van 
Europa voorspiegelde, die de garantie zouden moeten 
vormen voor een Europa zonder oorlogen en een 
ruimte voor vrijhandel. De opbouw van die Europese 
Eenmaking was vooral het verhaal van Steven Van 
Hecke. Hij presenteerde drie lenzen door dewelke 
dezelfde integratiegeschiedenis op telkens een andere 
manier kan bekeken worden: de verdragen, de uitbrei-
ding en de crises.

"Wellicht is de uitbreiding het meest onderschatte 
succesverhaal, maar recentelijk trokken vooral de 
verschillende crises de aandacht. In feite verkeert de 
EU nu in een staat van polycrisis. 
Eigenlijk kwamen de Verdragen 
van Rome tot stand als antwoord 
op de crisis van de Europese Defen-
siegemeenschap, waarbij de Belg 
Paul-Henri Spaak een cruciale rol 
speelde. En toen reeds kozen de 
Britten voor de exit. Van de belofte 
van de founding fathers om ook 
een sociaal Europa tot stand 
brengen, kwam echter bitter weinig 
in huis. Nochtans is dat sociaal 
Europa wellicht hét antwoord dat 
de vele misnoegde EU-burgers van 
Brussel verwachten. Maar veel 
hoop mag niet gekoesterd worden. 
In de EU zoals ze vandaag is gecon-
cipieerd, spelen de lidstaten nog 
steeds een belangrijke rol. En het zijn de lidstaten die 
onderling sterk verdeeld zijn over de toekomst van 
Europa, en die daarom niet bereid zijn om op 
EU-niveau daadwerkelijk een sociaal beleid te voeren. 
Tot een Europese federatie zal het dus niet snel komen 
maar een desintegratie is evenmin aan de orde. 
Daarvoor zijn op diverse domeinen de voordelen van 
Europese samenwerking te groot. Meer waarschijnlijk is 
een status quo, behouden wat is. Tenzij we in de 
toekomst veel mogen verwachten van de tandem 
Merkel-Macron. Rekening houdend met de vele 
uitdagingen en (externe) bedreigingen zou in elk geval 
het louter voortbestaan van de EU al een prestatie op 
zich zijn."

>>

4. Tot slot: Crisissen zijn uitdagingen

Dit fragment uit de toespraak van Herman Van 
Rompuy is een oproep tot evenwicht tussen extremen, 
tot de realisatie van reciprociteit, vooreerst binnen de 
EU zelf, maar ook tussen de EU en de rest van de 
wereld. Alle toespraken in deze Lentecyclus waren 
gebaseerd op een grote ervaring met het Europese 
eenmakingsproces. De inspiratie ervan was de vrede 
en de geborgenheid die de EU heeft geboden en die 
attractief is voor mensen uit die regio's waar het 
momenteel slecht gaat. Vaak hebben die een koloni-
ale band gehad met voormalige Europese moedersta-
ten. Militaire conflicten en penurie brengen daar grote 
migratiestromen teweeg, meer bepaald naar het 
vroegere moederland in Europa, wat voor hen een 
"beloofd land" is, nu in de EU. 

Andere grootmachten hebben na de Wereldoorlogen 
de leidinggevende rol van Europa in de wereld overge-
nomen, maar de banden van de vroegere Europese 
staten met hun kolonies en protectoraten werden wel 
opgenomen in die voortschrijdende Europese integra-
tie. Het is paradoxaal dat Europa zijn talen, religies en 
normen heeft geëxporteerd over de hele wereld, 
inclusief de contrasten die daaraan verbonden zijn, en 
dat dit Europa nu de wereldwijde vrede predikt. De EU 
heeft inderdaad het enorme slagveld dat Europa 
gedurende vele eeuwen was, omgevormd tot een 
conflictvrije zone, maar die vrede was en is nog steeds 
gebaseerd op de nucleaire afschrikking tussen een 

>>

opgedeelde wereld in een oostelijk en westelijk blok, 
die er nu niet meer zijn. De recente ontwikkelingen in 
de USA, Rusland en de Arabische wereld tonen aan 
dat de agenda van de wereldpolitiek met Europa nog 
weinig rekening houdt. Daarop heeft Europa slechts 
één antwoord als conclusie van deze Lentecyclus, dat 
is volhouden op de ingeslagen weg van de integratie, 
ook al zal het nu met 27 landen zijn in plaats van met 28. 
De EU is daarbij gehandicapt door de enorme 
verdeeldheid in particulariteiten, regio's, talen en 
religies, waarmee men in grote geografische ruimten 
als die van Zuid- en Noord-Amerika, Rusland en China 
niet of minder te kampen heeft. In het politieke beleid 
mag ook de individuele burger niet vergeten worden, 
in zijn dorp of stad, provincie en land, terwijl de wereld-
wijde aandachtspunten, vastgelegd in akkoorden 
zoals dat van Parijs over het klimaat op aarde, dienen 
te worden gerespecteerd, niettegenstaande de 
machtigste wereldleiders deze met de voeten treden 
terwijl de EU-burger daarvoor zijn diesel zal moeten 
afstaan.

Deze lentecyclus toonde aan dat Europa, ook al gaat 
het door moeilijke tijden, toch de nodige veerkracht 
heeft, maar dat het tegelijkertijd nood heeft aan meer 
zelfvertrouwen. Misschien dient een kleine wijziging te 
worden aangebracht in de titel van deze cyclus, zoals 
iemand uit het publiek opmerkte: was het niet beter 
dat "Europe, our home?" zou worden besloten met een 
uitroepteken!

The Founding Fathers: Robert Shuman, Konrad Adenauer en Jean Monnet.

Toespraak Karel De Gught Paul De Grauwe

Val Van de Berlijnse muur op 9 november 1989; de bootvluchtelingen anno 2017.



De aankondiging van de Lentecyclus 2017 in Acade-
mieberichten nr. 65 p. 16 was veelbelovend en 
aantrekkelijk, met een opmerkelijk programma en met 
sprekers van het hoogste niveau, die allen tijdens de 
voorbije decennia ofwel bij de Europese eenmaking 
waren betrokken of die primordiaal onderzoek naar de 
resultaten van het project "Europese Unie" hebben 
verricht op politiek, juridisch, sociaal en economisch 
gebied. Zo kwamen o.m. aan bod: een vroegere 
Europese Commissaris, een voormalige minister van 
Economische en Buitenlandse Zaken (en Handel) 
tevens gewezen Eerste Minister, een zetelend voorzitter 
en een voormalige advocaat-generaal aan het 
Europese Hof van Justitie, de allereerste President van 
de Europese Raad, hoogleraren Europees Recht, 
Economie enz. In de aankondiging werd er behoorlijk 
nuancerend ten opzichte van de huidige toestand van 
de EU gesproken, met zelfs een sombere ondertoon 
naar aanleiding van recente gebeurtenissen (de 
bankencrisis, de Brexit, immigratiestromen...). Nu de 
Lentecyclus voorbij is, is er tijd om te reflecteren, te 
evalueren en mogelijk om vooruit te kijken met hoogte-
punten uit de toespraken op de drie studienamidda-
gen. Voor de integrale teksten (voor zover die aan de 
KVAB werden bezorgd) of de powerpoints en samen-
vattingen verwijzen we naar de website www.kvab.be.

De grote publieke belangstelling maakte de Lentecy-
clus 2017 tot een van de succesrijkste die de KVAB tot 
nu toe organiseerde, maar het is toch vooral de inhoud 
die primeert en die tevens tendensen uitzet voor de 
toekomst van Europa met daarbij de vraag of die 
toekomst somber dan wel optimistisch kleurt. Deze 
tegenstelling leefde ook bij het publiek en diverse 
sprekers divergeerden tussen positief en negatief. Het is 
duidelijk dat het project "Europese Eenmaking" anno 
2017 op minder utopistische vooruitzichten kan rekenen 
dan 60 jaar geleden toen het Verdrag van Rome werd 
ondertekend. Deze verjaardag was de aanleiding voor 
deze Lentecyclus, die opvallend parallel verliep met de 
Franse verkiezingen, waarvan de voorronde plaats had 
op 23 april en de tweede ronde op 7 mei. Die verkiezin-
gen waren tijdens de Lentecyclus dan ook nooit ver 
weg.
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which integration opened up to them. The best 
antidote to populism is, I would submit, to reaffirm our 
commitment to that forward-looking, open Europe that 
we have worked hard to create over the past sixty 
years.

The Court of Justice has played a full part in ensuring 
that the EU remains grounded in the common 
European values of its Member States, not least the 
respect for fundamental rights, democracy and the 
rule of law. In these troubled times, the Court must 
continue, as in times past, to serve as the guarantor of 
those values, by judging each case strictly on its merits 
and by refusing to give in to the siren calls of those who 
say that, in response to the challenges we face, we 
must have recourse to expedients that, although they 
may appear helpful for resolving a particular problem 
in the immediate term, in themselves undermine our 
way of life and our values. Those values, which are the 
essence of our shared European civilisation, are the 
values of the Treaties of Rome whose signature we are 
celebrating."

Totaal buiten de context van de Franse verkiezingen 
stond de toespraak van de voormalige advocaat-
generaal bij het Europese Hof van Justitie, sir Francis 
Jacobs. Dat kon ook niet anders. Zijn onderwerp was 
zijn titel: "Brexit", kort en krachtig, maar zijn woorden 
waren genuanceerd en weloverwogen. Dat hij juist in 
Brussel hierover kwam spreken was voor hem wellicht 
niet (of juist wel?) de ideale plaats, maar hij bleef er Brits 
stoïcijns bij. Zijn lezing betrof de "Brexit" vanuit juridisch 
standpunt en de quasi onmogelijkheid dat het 
Verenigd Koninkrijk zich totaal zou kunnen onttrekken 
aan de jurisdictie van het Europese Hof van Justitie, ook 
al heeft de huidige regering die intentie. Heel relevant 
was wat hij zei over de toekomst van de EU in een tijd 
dat haar populariteit zwak is:

"Two points are perhaps obvious here: first, the Union is 
less popular than it has been: opinion polls in some 
Member States suggest that the Union is, let us say, 
unpopular with about half of the electorate. And the 
Union has changed objectively, over the years, especi-

vorming van een “avant-garde” in de EU. Het uitbrei-
dingsproces situeert zich momenteel vooral in de 
Balkan. Albanië, Macedonië, Montenegro en Servië zijn 
alle vier kandidaat-lidstaten. Ook Turkije is dat, tot 
nader order. Daarnaast zijn er twee “potentiële kandi-
daten”, nl. Bosnië-Herzegovina en Kosovo: hen is het 
perspectief om toe te treden in het vooruitzicht gesteld 
wanneer ze daar klaar voor zijn. In haar meest recente 
mededeling over het EU-uitbreidingsbeleid van 9 
november 2016 gaf de Europese Commissie een 
so(m)bere stand van zaken. De uitdagingen zijn gigan-
tisch. In elk van de betrokken landen zijn er nog steeds 
structurele tekortkomingen, m.n. op de terreinen van 
de rechtsstaat (o.a. corruptie en georganiseerde 
misdaad), het respect voor de grondrechten (m.n. de 
vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid) en de 
werking van de democratische instellingen (cf. de 
recente vechtpartijen in het Macedonische parlement 
en de zeer draconische maatregelen na de poging tot 
staatsgreep in Turkije). Professor Wouters ging ook in op 
het debat over de politieke verdieping van de EU. Hij 
wijdde kritische beschouwingen aan het recente 
“Witboek over de toekomst van Europa” dat de 
Commissie op 1 maart 2017 had voorgesteld. Daarin 
reikt die 5 sporen aan: op dezelfde voet doorgaan; de 
interne markt en niets meer; wie meer wil, doet meer; 
minder en efficiënter; en veel meer samen doen. Zelfs 
het meest “ambitieuze” spoor valt op door een gebrek 
aan een omvattende visie op politieke verdieping. De 
Commissie durft niet buiten de huidige verdragskaders 
te denken. De tijd dat de Commissie – zoals ten tijde 
van Jacques Delors – voorstellen gestoeld op één 
duidelijke politieke visie formuleerde, lijkt lang vervlo-
gen. Tenslotte ging Jan Wouters in op de huidige 
instrumenten die het EU-recht biedt om te komen tot 
een gedifferentieerde integratie en het vormen van 
“voorhoedes”, m.n. de nauwere samenwerking. Dit 
instrument is destijds geïntroduceerd door het Verdrag 
van Amsterdam, en werd verfijnd door de Verdragen 
van Nice en Lissabon. Tot op heden zijn hiervan slechts 
weinige toepassingsgevallen (toepasselijke recht 
inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed; 
eenheidsoctrooi; bevoegdheid, toepasselijke recht en 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het 

gebied van huwelijksvermogensstelsels; mogelijk in de 
toekomst belasting op financiële transacties en 
Europese Openbare Aanklager) en lijkt weinig geschikt 
voor het creëren van een “avant-garde”. Wouters 
besloot dat de EU het dilemma van verdieping versus 
uitbreiding nooit heeft weten op te lossen. Het 
probleem is dat er op dit ogenblik, zelfs tussen de 
oorspronkelijke EU-lidstaten, geen sprake is van een 
consensus over politieke verdieping. Zeker nu Brexit er 
aan komt en we geconfronteerd worden met een 
minder betrouwbare Amerikaanse houding, is er nood 
aan een nieuw en breed debat over de politieke 
vormgeving en finaliteit van Europa. 

3. De actualiteit (sessie van 9 mei 2017):

Dat de verkiezing van Macron tot president van Frank-
rijk een schaduw wegnam werd niet expliciet gezegd 
tijdens de derde sessie, die plaats had twee dagen na 
de bekendmaking van de uitslag, maar toch klonk dit 
door. Koen Lenaerts, voorzitter van het Europese Hof 
van justitie, zette duidelijk een heel positieve toon:

"The European Union faces numerous challenges, in 
particular the after-effects of the financial crisis and the 
refugee crisis, the resurgence of terrorism and the 
forthcoming departure from the Union of one of our 
Member States. Populism is on the march and the 
values of liberalism and openness on which the EU is 
based are feared, by some, to be under existential 
threat. It is particularly important, therefore, at this key 
moment in European history – without in any way unde-
restimating the difficulties that we face – to reflect, and 
indeed to marvel, as we mark the 60th anniversary of 
the Treaties of Rome, on what has been achieved in 
the past six decades. 
The European Union may not be perfect but, when 
examined in their proper historical perspective, its 
achievements are truly breath-taking. In 1957 Europe 
was still recovering from the ravages of the most brutal 
war ever fought, largely on its territory. Many European 
nations, both on the Iberian peninsula and in the centre 
and east of our continent, were ruled by entrenched, 
totalitarian dictatorships and there seemed very little 

prospect that this state of affairs might change. The 
genius of Europe’s founding fathers, Jean Monnet, 
Robert Schuman, Konrad Adenauer and Alcide De 
Gasperi, to name just a few, was to focus on what was 
possible. By establishing first a practical and effective 
Community based on the integration of national 
markets and free movement of products and services 
as well as the factors of production, they laid the 
foundations for an optimistic, outward-looking future in 
which the embryonic Economic Community that they 
created might prosper and grow. 

Our Union has indeed grown, both geographically – 
through successive waves of accession – and also 
through its expanding remit, in keeping with the spirit of 
the original EEC Treaty signed in Rome in 1957, whose 
preamble expressed the determination of its signatories 
to establish ‘the foundations of an ever-closer union 
among the peoples of Europe’. That deepening of the 
Union was, it should be stressed, agreed at every stage 
by common consent of all the Member States because 
they saw the benefits of pooling more sovereignty in 
order to enhance the prospects of their populations, 
now the beneficiaries of EU citizenship as I have descri-
bed, not only economically but also in terms of the 
greater personal, social and cultural opportunities 

If we cannot find a new balance 
between openness and protec-
tion, the latter will turn into 
protectionism. If we cannot pro-
vide results on the “protection” 
agenda, even our democracies are 
under threat.

If we cannot find a new balance 
between openness and protec
tion, the latter will turn into 
protectionism. If we cannot pro
vide results on the “protection” 

“
stond de toespraak van de voormalige advocaat
generaal bij het Europese Hof van Justitie, sir Francis 
Jacobs. Dat kon ook niet anders. Zijn onderwerp was 
zijn titel: "Brexit", kort en krachtig, maar zijn woorden 
waren genuanceerd en weloverwogen. Dat hij juist in 
Brussel hierover kwam spreken was voor hem wellicht 
niet (of juist wel?) de ideale plaats, maar hij bleef er Brits 
stoïcijns bij. Zijn lezing betrof de "Brexit" vanuit juridisch 
standpunt en de quasi onmogelijkheid dat het 
Verenigd Koninkrijk zich totaal zou kunnen onttrekken 
aan de jurisdictie van het Europese Hof van Justitie, ook 
al heeft de huidige regering die intentie. Heel relevant 

Our Union has indeed grown, both geographically – 
through successive waves of accession – and also 
through its expanding remit, in keeping with the spirit of 
the original EEC Treaty signed in Rome in 1957, whose 
preamble expressed the determination of its signatories 
to establish ‘the foundations of an ever-closer union 

agenda, even our democracies are 

”

Vincent Dujardin schetste de portretten van de "Foun-
ding Fathers" Schuman, Adenauer en Monnet met 
bijzonder boeiende vergelijkingen tussen deze drie 
staatsmannen, wier motieven zelfs uit gelijkaardige 
ervaringen psychologisch konden verklaard worden. 
Paul Demaret (ere-rector van het Europacollege in 
Brugge) gaf toelichting bij de basisverdragen waarop 
de EU steunt, en die een gevolg zijn van een steeds 
verdere integratie van Europa op economisch, instituti-
oneel en financieel vlak, met daaraan gekoppeld een 
eerste conclusie die niet zozeer somber maar toch een 
belangrijke waarschuwing in zich droeg, hoewel ze 
gedragen werd door een zeer groot vertrouwen in het 
project van de Europese eenmaking: "Sans davantage 
d'intégration, l'Europe et les européens ne compteront 
plus dans le Monde de demain et les nationalismes 
refleuriront en Europe". Deze uitspraak werd gedaan 
de dag na de bekendmaking van de uitslag van de 
eerste ronde van de Franse verkiezingen op 23 april 
2017, waarbij Macron en Le Pen nek aan nek deze 
voorronde wonnen. Ook bij Karel De Gucht, die omwille 
van bepaalde afspraken eerder sprak, was de uitslag 
van de Franse voorronde latent aanwezig, maar zijn 
verhaal handelde over de praktische werking van de 
Unie en wekte ook vanuit het publiek vragen op, 
bijvoorbeeld naar het democratische gehalte van de 
werking van de EU.

2. Tweede sessie op 2 mei 2017:

De tweede sessie stond in het teken van "Europa met 
vallen en opstaan", waarin het getuigenis van minister 
van staat Mark Eyskens een document vormde voor de 
geschiedenis. We citeren hier zijn inleiding:

"Tijdens de Koude Oorlog was er geen stad als Berlijn zo 
gespleten en zo tegengesteld, en was er geen muur, 
zoals de Muur van Berlijn. De Muur wierp over het hele 
Oostblok een continentale schaduw af van grauwheid 
en ongenade. Berlijn was de wonde en het mes, het 
ongeneeslijke litteken van de Tweede Wereldoorlog, 
de schandvlek van de 20ste eeuw, de meest bloedige 
en smartelijke eeuw aller tijden.

En toen begon het wonder tijdens het wonderbare jaar 
1989, een onaangekondigd wonder dat het aanschijn 
van de wereld zou veranderen en een einde zou 
maken aan de Koude Oorlog zonder enig schot te 
lossen. Een bres werd door mensenhanden in de muur 
geslagen en de vloedgolf barstte los. Clio, de grillige 
godin van de geschiedenis, vermaakte zich blijkbaar 
met een ontredderende getallensymboliek als bleek 
dat de val van de Muur van Berlijn in 1989 plaatsvond, 
net 200 jaar na de val van een andere muur, een 
andere wal: die rond de Bastille te Parijs in 1789, een 
gebeurtenis die eveneens een historische aardver-
schuiving zou verwekken. 

In die periode was ik als minister van Buitenlandse 
Zaken een bevoorrecht waarnemer van een zich voor 
mijn ogen voltrekkend ongelooflijk verhaal. Het verhaal 
namelijk van de plotse ineenstorting van een wereld-
orde, die decennia lang kon bogen op de gewapende 
tegenstrijdigheid en de ingehouden strijd tussen Oost 

en West. De MAD, ‘mutual assured destruction,’ 
steunend op nucleaire vernietigingswapens en weder-
zijdse afschrikking, had de twee blokken, Oost en West, 
op afstand weten te houden. In de avond van 9 
november 1989 had een megahistorisch feit plaats: 
een woelige en uitgelaten bende Oost-Berlijners trok 
naar de Muur, nadat in de media verwarrende geruch-
ten en berichten waren opgevangen dat de grens-
overgangen naar West-Berlijn nog die avond zouden 
worden opengesteld. De bende werd weldra een 
volksmassa die steeds meer aanzwol. Tijdens de nacht 
van 9 op 10 november werd reeds op bepaalde plaat-
sen met elementair alaam begonnen aan het slaan 
van bressen in de muur van de schande."

Heel begeesterend waren ook de andere sprekers, 
maar een neiging tot pessimisme werd gaandeweg 
overheersend. Deze sessie viel midden de campagne 
tot de tweede ronde van de Franse verkiezingen, en de 
eerdere verkiezingen die voor de EU niet goed uitvielen 
(het Brexit-referendum en de verkiezing van Trump) 
wogen duidelijk op de stemming. Meermaals klonk de 
mogelijkheid dat Le Pen het toch nog zou kunnen 
winnen. Maar Eyskens en ook Paul De Grauwe gingen 
hiertegen in. Laatstgenoemde zowel in zijn inleiding als 
in zijn conclusie:

"The election of Emmanuel Macron to the French 
Presidency creates new opportunities for taking 
initiatives that will ensure, first, that the Eurozone beco-
mes a source of economic growth and second that its 
long-run survival is guaranteed. At this moment none of 
these two objectives have been realized. First I will 
analyze how a new growth impetus can be brought in 
the Eurozone, and second how the long-run sustainabi-

lity of the Eurozone can be 
ensured. The first objective 
can be realized without 
intrusive institutional chan-
ges, the second one will 
require deeper institutional 
changes in the Eurozone. 
Yet small steps can be taken 
today that do not require 
Treaty changes". 

De Grauwe eindigde met: "The Eurozone is an ambiti-
ous project. However, it is also an unfinished project. If 
left unfinished it will destroy itself. It is therefore of the 
utmost importance that steps are taken to make the 
monetary union sustainable. The political configuration 
after the election of Macron to the French Presidency 
has created a window of opportunities to take these 
steps".

Nu lijken De Grauwes uitspraken de evidentie zelve 
maar hij deed ze wel een week vóór de Franse 
presidentsverkiezingen. Een heel ander verhaal was 
dat van Kris Pollet, Senior Legal and Policy Officer bij de 
European Council on Refugees and Exiles. Hij schetste 
de asiel- en migratiecrisis in Europa met zakelijke cijfers, 
die de enorme omvang van dit probleem weergeven, 
en hij etaleerde de middelen die de EU hierbij hanteert 
(wettelijk en financieel). Hij beschreef de mandaten 
van het Europees Grens- en Kustwachtagentschap 
Frontex, dat de EU-landen en de Schengenlanden 
buiten de EU helpt bij de controle van hun buitengren-
zen, en van het European Asylum Support Office, het 
EU agentschap dat het asielbeleid van de lidstaten 
coördineert en de landen steunt die onder hevige druk 
staan. Hij pleitte voor een hervorming van het asielbe-
leid, o.m. via een EU Commissariaat-Generaal voor de 
Vluchtelingen.

Professor Jan Wouters (Jean Monnet Leerstoelhouder 
ad personam) sprak over het dilemma tussen verdie-
ping of uitbreiding waar het Europese integratieproces 
altijd mee geconfronteerd is geweest. Naar aanleiding 
van de val van het communisme in Centraal- en Oost-
Europa had president Mitterrand eind jaren 1980 reeds 
gezegd: “Pas d’élargissement sans approfondisse-
ment.” Nochtans is dit toch gebeurd. Toen de Europese 
Raad van Helsinki eind 1999 de kandidaturen van 12 
landen en Turkije aanvaardde, waardoor de EU in 
2004-'06 de sprong maakte van 15 naar 27 lidstaten, 
leverde dat kritische beschouwingen op van voormalig 
Europees Commissievoorzitter Jacques Delors. Hij ging 
akkoord dat de uitbreiding noodzakelijk was om 
geopolitieke redenen, maar betreurde dat men niet 
tevens had gekozen voor politieke verdieping tussen 
een kleinere groep lidstaten. Jan Wouters schetste de 
stand van het huidige uitbreidingsproces, alsook van 
het debat over de politieke verdieping en de mogelijke 

ally with enlargement. There is far more diversity, both 
within and among Member States. 

To some extent, these developments are recognised by 
the EU’s political institutions, which seem to have 
become in some respects more cautious. The need for 
consolidation has perhaps displaced, for the time 
being at least, the appetite for the great leap forward. 
And perhaps this change of mood reflects a higher 
level of uncertainty in the outside world. So the prudent 
maxim for the Union may be, putting it in plain terms, to 
do rather less and to do it better. Yet there are some 
vital areas where the Union may need to do more. 

The EU has great achievements to its credit. But, to take 
the metaphor in the title of these lectures, “Europe – our 
Home”, the time has surely come for the EU to put its 
own house in order: especially to make the changes 
necessary for the proper functioning of the Eurozone; 
and to ensure the proper functioning of Schengen and 
the treatment of refugees. Such changes seem essen-
tial to secure popular support for the EU." 

Daarna sprak Marc Maresceau over de EU en zijn 
buren, een onderwerp dat heel diverse beelden 
opleverde met tendensen die tijdens de voorbije jaren 
een opvallend negatief karakter hadden. Aan bod 
kwamen de landen van de European Free Trade 
Association (momenteel nog slechts bestaande uit 
Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein), 
Turkije en de Russische Federatie. Als voorbeeld geven 
we hier eerst zijn korte inleiding bij zijn exposé over 
Rusland:

"On this very complex topic, I would like to say that in 
my opinion “the West” owes a lot to the Soviet leader-
ship under Gorbachev. Many of the changes which 
took place in Central and Eastern Europe would proba-
bly not have occurred if the coup d’état of 1991 
against Gorbachev had been successful. It is sad that 
the relations between the EU and Russia are what they 
are today."

Revelerend was ook dit citaat over Turkije: "A final 
comment on EU-Turkey relations concerns recent deve-
lopments. For a variety of reasons which have not only 
to do with domestic political evolutions in the EU but 
also very much with internal ones in Turkey itself, today’s 
picture of EU-Turkey relations is far from positive and 
there is a rapidly growing perception and conviction in 
the EU that in the last decade Turkey has been aliena-
ting itself from the basic values on which the Union is 
based rather than moving towards them. This develop-
ment, combined with the continued impossibility to find 
a solution for the Cyprus question, explains to a large 
extent why progress in the accession negotiations, 
since their opening, has been minimal. But, recent 
events also show how strategically important Turkey 
continues to be for the EU."

Uitkijken was het ook naar de Concluding Remarks van 
Herman Van Rompuy, de voormalige Voorzitter van de 
Europese Raad, die als inleiding van zijn rede 
herinnerde aan het enorme statement bij de intrede 
van Macron als nieuwe president van Frankrijk onder 
de begeleiding van de Europese hymne en niet onder 
de tonen van de Marseillaise. Die gebeurtenis had 
amper 40 uur eerder plaatsgehad. Wellicht hield de 
Academie nooit eerder de vinger zo dicht aan de pols 
van de politieke realiteit. Van Rompuy koos als titel "Is 
there a future for Europe?" Daarin had hij het o.m. over 
het huidige succes van populisme en over het wantrou-
wen van de EU-burger tegenover de werking van de 
EU. Daarbij zocht hij naar de grond daarvan, de basis 
van het Euro-scepticisme:

"Much can be explained by the tension between 
“space” and “place”. We created a “space” in the EU 
single market, with its free movement of goods, 
services, capital and persons. The globalization of 
economies, information flows, communication, tourism 
and migration created a new world full of opportuni-
ties, but it is also a process of “creative destruction”. 
When there are more “losers” than “winners”; if there’s 
a perceived imbalance; or when people fear a future 
threat, they tend to dislike this “space” and long for a 
“place”, where they can feel more secure, more “at 
ease and at home”, more protected. 
We have to find a new balance between, on the one 
hand, our open societies (pluralism while respecting 
fundamental values), open democracies (free and fair 
elections), and open economies (free and fair trade); 
and on the other hand, “protecting” people against 
unemployment, insecure jobs, climate change, 
financial instability, excessive inequalities, terrorism, 
illegal migration, and social, commercial and tax 
dumping. This can be the core of a new “narrative” for 
the EU and its member states. 
Those who are afraid are – according to Thomas 
Friedman – the “wall” people, ready to build walls in 
order to prevent others from coming in. The others are 
“web” people, embracing globalization with its pros 
and its cons. This analysis is valid for all Western coun-
tries, on both sides of the Atlantic. Those who are only 
blaming the Union have too narrow a view on what is 
happening in our world. This tension between “space” 
and “place” is also a problem of the member states. 
The Union is to some extent the sum of the member 
states! 

If we cannot find a new balance between openness 
and protection, the latter will turn into protectionism. If 
we cannot provide results on the “protection” agenda, 
even our democracies (our open societies) are under 
threat. There are results, but not enough to regain trust. 
If we will not perform better on “protection”, populism is 
only at the beginning of its rise. Populism means 
nationalism. for them democracy is not an aim, it is only 
an instrument to conquer power."

1. Eerste sessie: geschiedenis en praktijk (25 april 2017):

De eerste sessie op 25 april droeg als titel "Van Victor 
Hugo tot Jean-Claude Juncker". Deze dag keek vooral 
terug op de geschiedenis van de Europese eenwor-
ding met een sterke inslag op de huidige werking van 
de EU. In zijn inleiding haalde sessievoorzitter Marc 
Maresceau de midden 19de-eeuwse maar enorm 
visionaire opvattingen aan van Victor Hugo die 
omstreeks 1850 een toekomstige Verenigde Staten van 
Europa voorspiegelde, die de garantie zouden moeten 
vormen voor een Europa zonder oorlogen en een 
ruimte voor vrijhandel. De opbouw van die Europese 
Eenmaking was vooral het verhaal van Steven Van 
Hecke. Hij presenteerde drie lenzen door dewelke 
dezelfde integratiegeschiedenis op telkens een andere 
manier kan bekeken worden: de verdragen, de uitbrei-
ding en de crises.

"Wellicht is de uitbreiding het meest onderschatte 
succesverhaal, maar recentelijk trokken vooral de 
verschillende crises de aandacht. In feite verkeert de 
EU nu in een staat van polycrisis. 
Eigenlijk kwamen de Verdragen 
van Rome tot stand als antwoord 
op de crisis van de Europese Defen-
siegemeenschap, waarbij de Belg 
Paul-Henri Spaak een cruciale rol 
speelde. En toen reeds kozen de 
Britten voor de exit. Van de belofte 
van de founding fathers om ook 
een sociaal Europa tot stand 
brengen, kwam echter bitter weinig 
in huis. Nochtans is dat sociaal 
Europa wellicht hét antwoord dat 
de vele misnoegde EU-burgers van 
Brussel verwachten. Maar veel 
hoop mag niet gekoesterd worden. 
In de EU zoals ze vandaag is gecon-
cipieerd, spelen de lidstaten nog 
steeds een belangrijke rol. En het zijn de lidstaten die 
onderling sterk verdeeld zijn over de toekomst van 
Europa, en die daarom niet bereid zijn om op 
EU-niveau daadwerkelijk een sociaal beleid te voeren. 
Tot een Europese federatie zal het dus niet snel komen 
maar een desintegratie is evenmin aan de orde. 
Daarvoor zijn op diverse domeinen de voordelen van 
Europese samenwerking te groot. Meer waarschijnlijk is 
een status quo, behouden wat is. Tenzij we in de 
toekomst veel mogen verwachten van de tandem 
Merkel-Macron. Rekening houdend met de vele 
uitdagingen en (externe) bedreigingen zou in elk geval 
het louter voortbestaan van de EU al een prestatie op 
zich zijn."

4. Tot slot: Crisissen zijn uitdagingen

Dit fragment uit de toespraak van Herman Van 
Rompuy is een oproep tot evenwicht tussen extremen, 
tot de realisatie van reciprociteit, vooreerst binnen de 
EU zelf, maar ook tussen de EU en de rest van de 
wereld. Alle toespraken in deze Lentecyclus waren 
gebaseerd op een grote ervaring met het Europese 
eenmakingsproces. De inspiratie ervan was de vrede 
en de geborgenheid die de EU heeft geboden en die 
attractief is voor mensen uit die regio's waar het 
momenteel slecht gaat. Vaak hebben die een koloni-
ale band gehad met voormalige Europese moedersta-
ten. Militaire conflicten en penurie brengen daar grote 
migratiestromen teweeg, meer bepaald naar het 
vroegere moederland in Europa, wat voor hen een 
"beloofd land" is, nu in de EU. 

Andere grootmachten hebben na de Wereldoorlogen 
de leidinggevende rol van Europa in de wereld overge-
nomen, maar de banden van de vroegere Europese 
staten met hun kolonies en protectoraten werden wel 
opgenomen in die voortschrijdende Europese integra-
tie. Het is paradoxaal dat Europa zijn talen, religies en 
normen heeft geëxporteerd over de hele wereld, 
inclusief de contrasten die daaraan verbonden zijn, en 
dat dit Europa nu de wereldwijde vrede predikt. De EU 
heeft inderdaad het enorme slagveld dat Europa 
gedurende vele eeuwen was, omgevormd tot een 
conflictvrije zone, maar die vrede was en is nog steeds 
gebaseerd op de nucleaire afschrikking tussen een 

>>

>>

opgedeelde wereld in een oostelijk en westelijk blok, 
die er nu niet meer zijn. De recente ontwikkelingen in 
de USA, Rusland en de Arabische wereld tonen aan 
dat de agenda van de wereldpolitiek met Europa nog 
weinig rekening houdt. Daarop heeft Europa slechts 
één antwoord als conclusie van deze Lentecyclus, dat 
is volhouden op de ingeslagen weg van de integratie, 
ook al zal het nu met 27 landen zijn in plaats van met 28. 
De EU is daarbij gehandicapt door de enorme 
verdeeldheid in particulariteiten, regio's, talen en 
religies, waarmee men in grote geografische ruimten 
als die van Zuid- en Noord-Amerika, Rusland en China 
niet of minder te kampen heeft. In het politieke beleid 
mag ook de individuele burger niet vergeten worden, 
in zijn dorp of stad, provincie en land, terwijl de wereld-
wijde aandachtspunten, vastgelegd in akkoorden 
zoals dat van Parijs over het klimaat op aarde, dienen 
te worden gerespecteerd, niettegenstaande de 
machtigste wereldleiders deze met de voeten treden 
terwijl de EU-burger daarvoor zijn diesel zal moeten 
afstaan.

Deze lentecyclus toonde aan dat Europa, ook al gaat 
het door moeilijke tijden, toch de nodige veerkracht 
heeft, maar dat het tegelijkertijd nood heeft aan meer 
zelfvertrouwen. Misschien dient een kleine wijziging te 
worden aangebracht in de titel van deze cyclus, zoals 
iemand uit het publiek opmerkte: was het niet beter 
dat "Europe, our home?" zou worden besloten met een 
uitroepteken!
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De aankondiging van de Lentecyclus 2017 in Acade-
mieberichten nr. 65 p. 16 was veelbelovend en 
aantrekkelijk, met een opmerkelijk programma en met 
sprekers van het hoogste niveau, die allen tijdens de 
voorbije decennia ofwel bij de Europese eenmaking 
waren betrokken of die primordiaal onderzoek naar de 
resultaten van het project "Europese Unie" hebben 
verricht op politiek, juridisch, sociaal en economisch 
gebied. Zo kwamen o.m. aan bod: een vroegere 
Europese Commissaris, een voormalige minister van 
Economische en Buitenlandse Zaken (en Handel) 
tevens gewezen Eerste Minister, een zetelend voorzitter 
en een voormalige advocaat-generaal aan het 
Europese Hof van Justitie, de allereerste President van 
de Europese Raad, hoogleraren Europees Recht, 
Economie enz. In de aankondiging werd er behoorlijk 
nuancerend ten opzichte van de huidige toestand van 
de EU gesproken, met zelfs een sombere ondertoon 
naar aanleiding van recente gebeurtenissen (de 
bankencrisis, de Brexit, immigratiestromen...). Nu de 
Lentecyclus voorbij is, is er tijd om te reflecteren, te 
evalueren en mogelijk om vooruit te kijken met hoogte-
punten uit de toespraken op de drie studienamidda-
gen. Voor de integrale teksten (voor zover die aan de 
KVAB werden bezorgd) of de powerpoints en samen-
vattingen verwijzen we naar de website www.kvab.be.

De grote publieke belangstelling maakte de Lentecy-
clus 2017 tot een van de succesrijkste die de KVAB tot 
nu toe organiseerde, maar het is toch vooral de inhoud 
die primeert en die tevens tendensen uitzet voor de 
toekomst van Europa met daarbij de vraag of die 
toekomst somber dan wel optimistisch kleurt. Deze 
tegenstelling leefde ook bij het publiek en diverse 
sprekers divergeerden tussen positief en negatief. Het is 
duidelijk dat het project "Europese Eenmaking" anno 
2017 op minder utopistische vooruitzichten kan rekenen 
dan 60 jaar geleden toen het Verdrag van Rome werd 
ondertekend. Deze verjaardag was de aanleiding voor 
deze Lentecyclus, die opvallend parallel verliep met de 
Franse verkiezingen, waarvan de voorronde plaats had 
op 23 april en de tweede ronde op 7 mei. Die verkiezin-
gen waren tijdens de Lentecyclus dan ook nooit ver 
weg.

which integration opened up to them. The best 
antidote to populism is, I would submit, to reaffirm our 
commitment to that forward-looking, open Europe that 
we have worked hard to create over the past sixty 
years.

The Court of Justice has played a full part in ensuring 
that the EU remains grounded in the common 
European values of its Member States, not least the 
respect for fundamental rights, democracy and the 
rule of law. In these troubled times, the Court must 
continue, as in times past, to serve as the guarantor of 
those values, by judging each case strictly on its merits 
and by refusing to give in to the siren calls of those who 
say that, in response to the challenges we face, we 
must have recourse to expedients that, although they 
may appear helpful for resolving a particular problem 
in the immediate term, in themselves undermine our 
way of life and our values. Those values, which are the 
essence of our shared European civilisation, are the 
values of the Treaties of Rome whose signature we are 
celebrating."

Totaal buiten de context van de Franse verkiezingen 
stond de toespraak van de voormalige advocaat-
generaal bij het Europese Hof van Justitie, sir Francis 
Jacobs. Dat kon ook niet anders. Zijn onderwerp was 
zijn titel: "Brexit", kort en krachtig, maar zijn woorden 
waren genuanceerd en weloverwogen. Dat hij juist in 
Brussel hierover kwam spreken was voor hem wellicht 
niet (of juist wel?) de ideale plaats, maar hij bleef er Brits 
stoïcijns bij. Zijn lezing betrof de "Brexit" vanuit juridisch 
standpunt en de quasi onmogelijkheid dat het 
Verenigd Koninkrijk zich totaal zou kunnen onttrekken 
aan de jurisdictie van het Europese Hof van Justitie, ook 
al heeft de huidige regering die intentie. Heel relevant 
was wat hij zei over de toekomst van de EU in een tijd 
dat haar populariteit zwak is:

"Two points are perhaps obvious here: first, the Union is 
less popular than it has been: opinion polls in some 
Member States suggest that the Union is, let us say, 
unpopular with about half of the electorate. And the 
Union has changed objectively, over the years, especi-

vorming van een “avant-garde” in de EU. Het uitbrei-
dingsproces situeert zich momenteel vooral in de 
Balkan. Albanië, Macedonië, Montenegro en Servië zijn 
alle vier kandidaat-lidstaten. Ook Turkije is dat, tot 
nader order. Daarnaast zijn er twee “potentiële kandi-
daten”, nl. Bosnië-Herzegovina en Kosovo: hen is het 
perspectief om toe te treden in het vooruitzicht gesteld 
wanneer ze daar klaar voor zijn. In haar meest recente 
mededeling over het EU-uitbreidingsbeleid van 9 
november 2016 gaf de Europese Commissie een 
so(m)bere stand van zaken. De uitdagingen zijn gigan-
tisch. In elk van de betrokken landen zijn er nog steeds 
structurele tekortkomingen, m.n. op de terreinen van 
de rechtsstaat (o.a. corruptie en georganiseerde 
misdaad), het respect voor de grondrechten (m.n. de 
vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid) en de 
werking van de democratische instellingen (cf. de 
recente vechtpartijen in het Macedonische parlement 
en de zeer draconische maatregelen na de poging tot 
staatsgreep in Turkije). Professor Wouters ging ook in op 
het debat over de politieke verdieping van de EU. Hij 
wijdde kritische beschouwingen aan het recente 
“Witboek over de toekomst van Europa” dat de 
Commissie op 1 maart 2017 had voorgesteld. Daarin 
reikt die 5 sporen aan: op dezelfde voet doorgaan; de 
interne markt en niets meer; wie meer wil, doet meer; 
minder en efficiënter; en veel meer samen doen. Zelfs 
het meest “ambitieuze” spoor valt op door een gebrek 
aan een omvattende visie op politieke verdieping. De 
Commissie durft niet buiten de huidige verdragskaders 
te denken. De tijd dat de Commissie – zoals ten tijde 
van Jacques Delors – voorstellen gestoeld op één 
duidelijke politieke visie formuleerde, lijkt lang vervlo-
gen. Tenslotte ging Jan Wouters in op de huidige 
instrumenten die het EU-recht biedt om te komen tot 
een gedifferentieerde integratie en het vormen van 
“voorhoedes”, m.n. de nauwere samenwerking. Dit 
instrument is destijds geïntroduceerd door het Verdrag 
van Amsterdam, en werd verfijnd door de Verdragen 
van Nice en Lissabon. Tot op heden zijn hiervan slechts 
weinige toepassingsgevallen (toepasselijke recht 
inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed; 
eenheidsoctrooi; bevoegdheid, toepasselijke recht en 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het 

gebied van huwelijksvermogensstelsels; mogelijk in de 
toekomst belasting op financiële transacties en 
Europese Openbare Aanklager) en lijkt weinig geschikt 
voor het creëren van een “avant-garde”. Wouters 
besloot dat de EU het dilemma van verdieping versus 
uitbreiding nooit heeft weten op te lossen. Het 
probleem is dat er op dit ogenblik, zelfs tussen de 
oorspronkelijke EU-lidstaten, geen sprake is van een 
consensus over politieke verdieping. Zeker nu Brexit er 
aan komt en we geconfronteerd worden met een 
minder betrouwbare Amerikaanse houding, is er nood 
aan een nieuw en breed debat over de politieke 
vormgeving en finaliteit van Europa. 

3. De actualiteit (sessie van 9 mei 2017):

Dat de verkiezing van Macron tot president van Frank-
rijk een schaduw wegnam werd niet expliciet gezegd 
tijdens de derde sessie, die plaats had twee dagen na 
de bekendmaking van de uitslag, maar toch klonk dit 
door. Koen Lenaerts, voorzitter van het Europese Hof 
van justitie, zette duidelijk een heel positieve toon:

"The European Union faces numerous challenges, in 
particular the after-effects of the financial crisis and the 
refugee crisis, the resurgence of terrorism and the 
forthcoming departure from the Union of one of our 
Member States. Populism is on the march and the 
values of liberalism and openness on which the EU is 
based are feared, by some, to be under existential 
threat. It is particularly important, therefore, at this key 
moment in European history – without in any way unde-
restimating the difficulties that we face – to reflect, and 
indeed to marvel, as we mark the 60th anniversary of 
the Treaties of Rome, on what has been achieved in 
the past six decades. 
The European Union may not be perfect but, when 
examined in their proper historical perspective, its 
achievements are truly breath-taking. In 1957 Europe 
was still recovering from the ravages of the most brutal 
war ever fought, largely on its territory. Many European 
nations, both on the Iberian peninsula and in the centre 
and east of our continent, were ruled by entrenched, 
totalitarian dictatorships and there seemed very little 

prospect that this state of affairs might change. The 
genius of Europe’s founding fathers, Jean Monnet, 
Robert Schuman, Konrad Adenauer and Alcide De 
Gasperi, to name just a few, was to focus on what was 
possible. By establishing first a practical and effective 
Community based on the integration of national 
markets and free movement of products and services 
as well as the factors of production, they laid the 
foundations for an optimistic, outward-looking future in 
which the embryonic Economic Community that they 
created might prosper and grow. 

Our Union has indeed grown, both geographically – 
through successive waves of accession – and also 
through its expanding remit, in keeping with the spirit of 
the original EEC Treaty signed in Rome in 1957, whose 
preamble expressed the determination of its signatories 
to establish ‘the foundations of an ever-closer union 
among the peoples of Europe’. That deepening of the 
Union was, it should be stressed, agreed at every stage 
by common consent of all the Member States because 
they saw the benefits of pooling more sovereignty in 
order to enhance the prospects of their populations, 
now the beneficiaries of EU citizenship as I have descri-
bed, not only economically but also in terms of the 
greater personal, social and cultural opportunities 

Vincent Dujardin schetste de portretten van de "Foun-
ding Fathers" Schuman, Adenauer en Monnet met 
bijzonder boeiende vergelijkingen tussen deze drie 
staatsmannen, wier motieven zelfs uit gelijkaardige 
ervaringen psychologisch konden verklaard worden. 
Paul Demaret (ere-rector van het Europacollege in 
Brugge) gaf toelichting bij de basisverdragen waarop 
de EU steunt, en die een gevolg zijn van een steeds 
verdere integratie van Europa op economisch, instituti-
oneel en financieel vlak, met daaraan gekoppeld een 
eerste conclusie die niet zozeer somber maar toch een 
belangrijke waarschuwing in zich droeg, hoewel ze 
gedragen werd door een zeer groot vertrouwen in het 
project van de Europese eenmaking: "Sans davantage 
d'intégration, l'Europe et les européens ne compteront 
plus dans le Monde de demain et les nationalismes 
refleuriront en Europe". Deze uitspraak werd gedaan 
de dag na de bekendmaking van de uitslag van de 
eerste ronde van de Franse verkiezingen op 23 april 
2017, waarbij Macron en Le Pen nek aan nek deze 
voorronde wonnen. Ook bij Karel De Gucht, die omwille 
van bepaalde afspraken eerder sprak, was de uitslag 
van de Franse voorronde latent aanwezig, maar zijn 
verhaal handelde over de praktische werking van de 
Unie en wekte ook vanuit het publiek vragen op, 
bijvoorbeeld naar het democratische gehalte van de 
werking van de EU.

2. Tweede sessie op 2 mei 2017:

De tweede sessie stond in het teken van "Europa met 
vallen en opstaan", waarin het getuigenis van minister 
van staat Mark Eyskens een document vormde voor de 
geschiedenis. We citeren hier zijn inleiding:

"Tijdens de Koude Oorlog was er geen stad als Berlijn zo 
gespleten en zo tegengesteld, en was er geen muur, 
zoals de Muur van Berlijn. De Muur wierp over het hele 
Oostblok een continentale schaduw af van grauwheid 
en ongenade. Berlijn was de wonde en het mes, het 
ongeneeslijke litteken van de Tweede Wereldoorlog, 
de schandvlek van de 20ste eeuw, de meest bloedige 
en smartelijke eeuw aller tijden.

En toen begon het wonder tijdens het wonderbare jaar 
1989, een onaangekondigd wonder dat het aanschijn 
van de wereld zou veranderen en een einde zou 
maken aan de Koude Oorlog zonder enig schot te 
lossen. Een bres werd door mensenhanden in de muur 
geslagen en de vloedgolf barstte los. Clio, de grillige 
godin van de geschiedenis, vermaakte zich blijkbaar 
met een ontredderende getallensymboliek als bleek 
dat de val van de Muur van Berlijn in 1989 plaatsvond, 
net 200 jaar na de val van een andere muur, een 
andere wal: die rond de Bastille te Parijs in 1789, een 
gebeurtenis die eveneens een historische aardver-
schuiving zou verwekken. 

In die periode was ik als minister van Buitenlandse 
Zaken een bevoorrecht waarnemer van een zich voor 
mijn ogen voltrekkend ongelooflijk verhaal. Het verhaal 
namelijk van de plotse ineenstorting van een wereld-
orde, die decennia lang kon bogen op de gewapende 
tegenstrijdigheid en de ingehouden strijd tussen Oost 

en West. De MAD, ‘mutual assured destruction,’ 
steunend op nucleaire vernietigingswapens en weder-
zijdse afschrikking, had de twee blokken, Oost en West, 
op afstand weten te houden. In de avond van 9 
november 1989 had een megahistorisch feit plaats: 
een woelige en uitgelaten bende Oost-Berlijners trok 
naar de Muur, nadat in de media verwarrende geruch-
ten en berichten waren opgevangen dat de grens-
overgangen naar West-Berlijn nog die avond zouden 
worden opengesteld. De bende werd weldra een 
volksmassa die steeds meer aanzwol. Tijdens de nacht 
van 9 op 10 november werd reeds op bepaalde plaat-
sen met elementair alaam begonnen aan het slaan 
van bressen in de muur van de schande."

Heel begeesterend waren ook de andere sprekers, 
maar een neiging tot pessimisme werd gaandeweg 
overheersend. Deze sessie viel midden de campagne 
tot de tweede ronde van de Franse verkiezingen, en de 
eerdere verkiezingen die voor de EU niet goed uitvielen 
(het Brexit-referendum en de verkiezing van Trump) 
wogen duidelijk op de stemming. Meermaals klonk de 
mogelijkheid dat Le Pen het toch nog zou kunnen 
winnen. Maar Eyskens en ook Paul De Grauwe gingen 
hiertegen in. Laatstgenoemde zowel in zijn inleiding als 
in zijn conclusie:

"The election of Emmanuel Macron to the French 
Presidency creates new opportunities for taking 
initiatives that will ensure, first, that the Eurozone beco-
mes a source of economic growth and second that its 
long-run survival is guaranteed. At this moment none of 
these two objectives have been realized. First I will 
analyze how a new growth impetus can be brought in 
the Eurozone, and second how the long-run sustainabi-

lity of the Eurozone can be 
ensured. The first objective 
can be realized without 
intrusive institutional chan-
ges, the second one will 
require deeper institutional 
changes in the Eurozone. 
Yet small steps can be taken 
today that do not require 
Treaty changes". 

De Grauwe eindigde met: "The Eurozone is an ambiti-
ous project. However, it is also an unfinished project. If 
left unfinished it will destroy itself. It is therefore of the 
utmost importance that steps are taken to make the 
monetary union sustainable. The political configuration 
after the election of Macron to the French Presidency 
has created a window of opportunities to take these 
steps".

Nu lijken De Grauwes uitspraken de evidentie zelve 
maar hij deed ze wel een week vóór de Franse 
presidentsverkiezingen. Een heel ander verhaal was 
dat van Kris Pollet, Senior Legal and Policy Officer bij de 
European Council on Refugees and Exiles. Hij schetste 
de asiel- en migratiecrisis in Europa met zakelijke cijfers, 
die de enorme omvang van dit probleem weergeven, 
en hij etaleerde de middelen die de EU hierbij hanteert 
(wettelijk en financieel). Hij beschreef de mandaten 
van het Europees Grens- en Kustwachtagentschap 
Frontex, dat de EU-landen en de Schengenlanden 
buiten de EU helpt bij de controle van hun buitengren-
zen, en van het European Asylum Support Office, het 
EU agentschap dat het asielbeleid van de lidstaten 
coördineert en de landen steunt die onder hevige druk 
staan. Hij pleitte voor een hervorming van het asielbe-
leid, o.m. via een EU Commissariaat-Generaal voor de 
Vluchtelingen.

Professor Jan Wouters (Jean Monnet Leerstoelhouder 
ad personam) sprak over het dilemma tussen verdie-
ping of uitbreiding waar het Europese integratieproces 
altijd mee geconfronteerd is geweest. Naar aanleiding 
van de val van het communisme in Centraal- en Oost-
Europa had president Mitterrand eind jaren 1980 reeds 
gezegd: “Pas d’élargissement sans approfondisse-
ment.” Nochtans is dit toch gebeurd. Toen de Europese 
Raad van Helsinki eind 1999 de kandidaturen van 12 
landen en Turkije aanvaardde, waardoor de EU in 
2004-'06 de sprong maakte van 15 naar 27 lidstaten, 
leverde dat kritische beschouwingen op van voormalig 
Europees Commissievoorzitter Jacques Delors. Hij ging 
akkoord dat de uitbreiding noodzakelijk was om 
geopolitieke redenen, maar betreurde dat men niet 
tevens had gekozen voor politieke verdieping tussen 
een kleinere groep lidstaten. Jan Wouters schetste de 
stand van het huidige uitbreidingsproces, alsook van 
het debat over de politieke verdieping en de mogelijke 

ally with enlargement. There is far more diversity, both 
within and among Member States. 

To some extent, these developments are recognised by 
the EU’s political institutions, which seem to have 
become in some respects more cautious. The need for 
consolidation has perhaps displaced, for the time 
being at least, the appetite for the great leap forward. 
And perhaps this change of mood reflects a higher 
level of uncertainty in the outside world. So the prudent 
maxim for the Union may be, putting it in plain terms, to 
do rather less and to do it better. Yet there are some 
vital areas where the Union may need to do more. 

The EU has great achievements to its credit. But, to take 
the metaphor in the title of these lectures, “Europe – our 
Home”, the time has surely come for the EU to put its 
own house in order: especially to make the changes 
necessary for the proper functioning of the Eurozone; 
and to ensure the proper functioning of Schengen and 
the treatment of refugees. Such changes seem essen-
tial to secure popular support for the EU." 

Daarna sprak Marc Maresceau over de EU en zijn 
buren, een onderwerp dat heel diverse beelden 
opleverde met tendensen die tijdens de voorbije jaren 
een opvallend negatief karakter hadden. Aan bod 
kwamen de landen van de European Free Trade 
Association (momenteel nog slechts bestaande uit 
Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein), 
Turkije en de Russische Federatie. Als voorbeeld geven 
we hier eerst zijn korte inleiding bij zijn exposé over 
Rusland:

"On this very complex topic, I would like to say that in 
my opinion “the West” owes a lot to the Soviet leader-
ship under Gorbachev. Many of the changes which 
took place in Central and Eastern Europe would proba-
bly not have occurred if the coup d’état of 1991 
against Gorbachev had been successful. It is sad that 
the relations between the EU and Russia are what they 
are today."

Revelerend was ook dit citaat over Turkije: "A final 
comment on EU-Turkey relations concerns recent deve-
lopments. For a variety of reasons which have not only 
to do with domestic political evolutions in the EU but 
also very much with internal ones in Turkey itself, today’s 
picture of EU-Turkey relations is far from positive and 
there is a rapidly growing perception and conviction in 
the EU that in the last decade Turkey has been aliena-
ting itself from the basic values on which the Union is 
based rather than moving towards them. This develop-
ment, combined with the continued impossibility to find 
a solution for the Cyprus question, explains to a large 
extent why progress in the accession negotiations, 
since their opening, has been minimal. But, recent 
events also show how strategically important Turkey 
continues to be for the EU."

Uitkijken was het ook naar de Concluding Remarks van 
Herman Van Rompuy, de voormalige Voorzitter van de 
Europese Raad, die als inleiding van zijn rede 
herinnerde aan het enorme statement bij de intrede 
van Macron als nieuwe president van Frankrijk onder 
de begeleiding van de Europese hymne en niet onder 
de tonen van de Marseillaise. Die gebeurtenis had 
amper 40 uur eerder plaatsgehad. Wellicht hield de 
Academie nooit eerder de vinger zo dicht aan de pols 
van de politieke realiteit. Van Rompuy koos als titel "Is 
there a future for Europe?" Daarin had hij het o.m. over 
het huidige succes van populisme en over het wantrou-
wen van de EU-burger tegenover de werking van de 
EU. Daarbij zocht hij naar de grond daarvan, de basis 
van het Euro-scepticisme:

"Much can be explained by the tension between 
“space” and “place”. We created a “space” in the EU 
single market, with its free movement of goods, 
services, capital and persons. The globalization of 
economies, information flows, communication, tourism 
and migration created a new world full of opportuni-
ties, but it is also a process of “creative destruction”. 
When there are more “losers” than “winners”; if there’s 
a perceived imbalance; or when people fear a future 
threat, they tend to dislike this “space” and long for a 
“place”, where they can feel more secure, more “at 
ease and at home”, more protected. 
We have to find a new balance between, on the one 
hand, our open societies (pluralism while respecting 
fundamental values), open democracies (free and fair 
elections), and open economies (free and fair trade); 
and on the other hand, “protecting” people against 
unemployment, insecure jobs, climate change, 
financial instability, excessive inequalities, terrorism, 
illegal migration, and social, commercial and tax 
dumping. This can be the core of a new “narrative” for 
the EU and its member states. 
Those who are afraid are – according to Thomas 
Friedman – the “wall” people, ready to build walls in 
order to prevent others from coming in. The others are 
“web” people, embracing globalization with its pros 
and its cons. This analysis is valid for all Western coun-
tries, on both sides of the Atlantic. Those who are only 
blaming the Union have too narrow a view on what is 
happening in our world. This tension between “space” 
and “place” is also a problem of the member states. 
The Union is to some extent the sum of the member 
states! 

If we cannot find a new balance between openness 
and protection, the latter will turn into protectionism. If 
we cannot provide results on the “protection” agenda, 
even our democracies (our open societies) are under 
threat. There are results, but not enough to regain trust. 
If we will not perform better on “protection”, populism is 
only at the beginning of its rise. Populism means 
nationalism. for them democracy is not an aim, it is only 
an instrument to conquer power."

1. Eerste sessie: geschiedenis en praktijk (25 april 2017):

De eerste sessie op 25 april droeg als titel "Van Victor 
Hugo tot Jean-Claude Juncker". Deze dag keek vooral 
terug op de geschiedenis van de Europese eenwor-
ding met een sterke inslag op de huidige werking van 
de EU. In zijn inleiding haalde sessievoorzitter Marc 
Maresceau de midden 19de-eeuwse maar enorm 
visionaire opvattingen aan van Victor Hugo die 
omstreeks 1850 een toekomstige Verenigde Staten van 
Europa voorspiegelde, die de garantie zouden moeten 
vormen voor een Europa zonder oorlogen en een 
ruimte voor vrijhandel. De opbouw van die Europese 
Eenmaking was vooral het verhaal van Steven Van 
Hecke. Hij presenteerde drie lenzen door dewelke 
dezelfde integratiegeschiedenis op telkens een andere 
manier kan bekeken worden: de verdragen, de uitbrei-
ding en de crises.

"Wellicht is de uitbreiding het meest onderschatte 
succesverhaal, maar recentelijk trokken vooral de 
verschillende crises de aandacht. In feite verkeert de 
EU nu in een staat van polycrisis. 
Eigenlijk kwamen de Verdragen 
van Rome tot stand als antwoord 
op de crisis van de Europese Defen-
siegemeenschap, waarbij de Belg 
Paul-Henri Spaak een cruciale rol 
speelde. En toen reeds kozen de 
Britten voor de exit. Van de belofte 
van de founding fathers om ook 
een sociaal Europa tot stand 
brengen, kwam echter bitter weinig 
in huis. Nochtans is dat sociaal 
Europa wellicht hét antwoord dat 
de vele misnoegde EU-burgers van 
Brussel verwachten. Maar veel 
hoop mag niet gekoesterd worden. 
In de EU zoals ze vandaag is gecon-
cipieerd, spelen de lidstaten nog 
steeds een belangrijke rol. En het zijn de lidstaten die 
onderling sterk verdeeld zijn over de toekomst van 
Europa, en die daarom niet bereid zijn om op 
EU-niveau daadwerkelijk een sociaal beleid te voeren. 
Tot een Europese federatie zal het dus niet snel komen 
maar een desintegratie is evenmin aan de orde. 
Daarvoor zijn op diverse domeinen de voordelen van 
Europese samenwerking te groot. Meer waarschijnlijk is 
een status quo, behouden wat is. Tenzij we in de 
toekomst veel mogen verwachten van de tandem 
Merkel-Macron. Rekening houdend met de vele 
uitdagingen en (externe) bedreigingen zou in elk geval 
het louter voortbestaan van de EU al een prestatie op 
zich zijn."

4. Tot slot: Crisissen zijn uitdagingen

Dit fragment uit de toespraak van Herman Van 
Rompuy is een oproep tot evenwicht tussen extremen, 
tot de realisatie van reciprociteit, vooreerst binnen de 
EU zelf, maar ook tussen de EU en de rest van de 
wereld. Alle toespraken in deze Lentecyclus waren 
gebaseerd op een grote ervaring met het Europese 
eenmakingsproces. De inspiratie ervan was de vrede 
en de geborgenheid die de EU heeft geboden en die 
attractief is voor mensen uit die regio's waar het 
momenteel slecht gaat. Vaak hebben die een koloni-
ale band gehad met voormalige Europese moedersta-
ten. Militaire conflicten en penurie brengen daar grote 
migratiestromen teweeg, meer bepaald naar het 
vroegere moederland in Europa, wat voor hen een 
"beloofd land" is, nu in de EU. 

Andere grootmachten hebben na de Wereldoorlogen 
de leidinggevende rol van Europa in de wereld overge-
nomen, maar de banden van de vroegere Europese 
staten met hun kolonies en protectoraten werden wel 
opgenomen in die voortschrijdende Europese integra-
tie. Het is paradoxaal dat Europa zijn talen, religies en 
normen heeft geëxporteerd over de hele wereld, 
inclusief de contrasten die daaraan verbonden zijn, en 
dat dit Europa nu de wereldwijde vrede predikt. De EU 
heeft inderdaad het enorme slagveld dat Europa 
gedurende vele eeuwen was, omgevormd tot een 
conflictvrije zone, maar die vrede was en is nog steeds 
gebaseerd op de nucleaire afschrikking tussen een 

>>
opgedeelde wereld in een oostelijk en westelijk blok, 
die er nu niet meer zijn. De recente ontwikkelingen in 
de USA, Rusland en de Arabische wereld tonen aan 
dat de agenda van de wereldpolitiek met Europa nog 
weinig rekening houdt. Daarop heeft Europa slechts 
één antwoord als conclusie van deze Lentecyclus, dat 
is volhouden op de ingeslagen weg van de integratie, 
ook al zal het nu met 27 landen zijn in plaats van met 28. 
De EU is daarbij gehandicapt door de enorme 
verdeeldheid in particulariteiten, regio's, talen en 
religies, waarmee men in grote geografische ruimten 
als die van Zuid- en Noord-Amerika, Rusland en China 
niet of minder te kampen heeft. In het politieke beleid 
mag ook de individuele burger niet vergeten worden, 
in zijn dorp of stad, provincie en land, terwijl de wereld-
wijde aandachtspunten, vastgelegd in akkoorden 
zoals dat van Parijs over het klimaat op aarde, dienen 
te worden gerespecteerd, niettegenstaande de 
machtigste wereldleiders deze met de voeten treden 
terwijl de EU-burger daarvoor zijn diesel zal moeten 
afstaan.

Deze lentecyclus toonde aan dat Europa, ook al gaat 
het door moeilijke tijden, toch de nodige veerkracht 
heeft, maar dat het tegelijkertijd nood heeft aan meer 
zelfvertrouwen. Misschien dient een kleine wijziging te 
worden aangebracht in de titel van deze cyclus, zoals 
iemand uit het publiek opmerkte: was het niet beter 
dat "Europe, our home?" zou worden besloten met een 
uitroepteken!

“Oekraïne juicht de associatieovereenkomst toe die het land sloot met de EU, 27 november 2013.”



Standpunten 42: Vlaanderen wijs met water: Waterbe-
leid in transitie

Vlaanderen is onvoldoende 
voorbereid op de problematiek 
van de klimaatverandering. 
Onderzoekers moeten de impact 
ervan durven duiden. Beleidsver-
antwoordelijken staan voor de 
uitdaging een bindend strate-
gisch plan op lange termijn uit te 
werken. Ook elke burger moet 
zich bewust worden van zijn 
verantwoordelijkheid.

In dit Stanpunt worden concrete 
actiepunten voor een veerkrach-
tig beleid met betrekking tot 

waterbeheersing en -voorziening uitgewerkt. De 
aanbevelingen gaan controversiële kwesties niet uit 
de weg, zoals: het omgaan met overstromingsgebie-
den, kustverdediging, hergebruik van afvalwater en 
het omschakelen naar een rendabele landbouw die 
de waterkwaliteit niet onder druk zet.

Deze publicatie kwam tot stand na uitvoerig overleg 
met de hele watersector en de beleidsstructuren. Het 
is een uitnodiging tot creatief denken over ‘water in 
Vlaanderen’ met het oog op de transitie naar een 
toekomstgericht waterbeheer. 

Auteurs: Willy Verstraete, Erik Mathijs
Coauteurs: Jeroen Buysse, Jean Berlamont, Patrick 
Meire, Wim Van Gils, Ilse Smets, Ingmar Nopens, Joos 
Vandewalle, Frank Verschraegen, Frederik De Laender

Standpunten 43: De gezondheidszorg in evolutie: uitda-
gingen en keuzes

België heeft niet het beste 
gezondheidszorgsysteem van de 
wereld. De grote subjectieve 
tevredenheid van de bevolking 
heeft vooral te maken met de 
grote keuzevrijheid. Ondanks de 
beleden aversie tegen marktwer-
king in de zorg, is er nu reeds veel 
competitie. Het wegwerken van 
verspillingen zal niet zo gemakke-
lijk gaan als soms wordt veronder-
steld. De groei van de uitgaven 
wordt niet in de eerste plaats 
verklaard door de verspilling of de 
vergrijzing,  maar wel door de 
technisch-wetenschappeli jke 
evolutie.

Een correcter beeld van de realiteit maakt het 
mogelijk om op een andere wijze over mogelijke 
beleidskeuzes na te denken. Er moet voor de burgers 
meer toegankelijke informatie komen over de 
kwaliteit van zorgverstrekkers en ziekenhuizen. Er 
moet gewerkt worden aan een duidelijke taakver-
deling tussen ziekenhuizen en een betere afstem-
ming van ambulante en ziekenhuiszorg. Het relatieve 
belang van de betaling per prestatie moet vermin-
deren om de samenwerking tussen zorgverstrekkers 
te stimuleren. De uitgaven voor gezondheidszorg 
mogen stijgen. Er moet een open debat gevoerd 
worden over de relatieve waarde van gezondheid 
en consumptie in een rijker wordende samenleving 
en over de bereidheid tot solidariteit.

Auteur: Erik Schokkaert
(Dit standpunt wordt voorgesteld in de Academie 
op woensdag 13 september 2017 om 18.00 uur) 

Standpunten 44: De eindgebruiker centraal in de 
energietransitie

De energiesector ondergaat 
ingrijpende veranderingen. Er is de 
toenemende lokale elektriciteits-
productie uit hernieuwbare 
bronnen, die vaak afhankelijk zijn 
van zon of wind. Er zijn ook de 
opkomende duurzame technolo-
gieën, zoals elektrische voertuigen 
en elektrische verwarming op basis 
van warmtepompen. Zij zullen het 
residentiële elektriciteitsverbruik 
sterk doen stijgen. Voor de aanpak 
van deze uitdagingen zijn er ook 
nieuwe mogelijkheden op het 
gebied van communicatie en 
dataverwerking.

Nieuwe Standpunten van de Academie
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In het energiesysteem van de 21ste eeuw krijgt de 
prosument een centrale rol. Hij kan zelf energie opwek-
ken en het systeem ondersteunen door zijn elektrische 
verbruik te verschuiven naar periodes met goedkope 
energie. Vandaag de dag speelt de regelgeving hier 
nog niet op in.

In dit standpunt beschrijft de KVAB samen met Energy-
Ville over welke mogelijkheden de residentiële eindge-
bruiker in de toekomst zal beschikken om actief bij te 
dragen aan de transitie naar een koolstofarme maat-
schappij. Hij zal daarbij niet aan comfort inboeten, wel 
integendeel. De nadruk ligt op de regelgeving, die 
deze belangrijke technologische en maatschappelijke 
evoluties niet in de weg mag staan.

Auteurs: Ivo Van Vaerenbergh, Ronnie Belmans, Pieter 
Vingerhoets, 
Coauteurs: Geert Palmers, Jeroen Büscher, Philippe de 
Raedemaeker, Stefan Grosjean, Erik Hendrix, Matthias 
Strobbe, Chris Develder, Peter De Pauw, Joris Lemmens

Standpunten 45: Doctoraat in de kunsten

Dit Standpunt over de doctoraten in de kunsten kreeg 
vorm dankzij Willem Elias. Sinds het midden van de jaren 
negentig volgt hij de evolutie van het hoger kunstonder-
wijs. Een  daarvan is de zoektocht naar de wijze van 

kwalificeren van het onderwijs-
korps, dat voor een groot deel uit 
kunstenaars bestaat. Hij deed dit 
als voorzitter of lid van talrijke 
commissies en in het kader van 
zijn onderzoek naar kunsteduca-
tie.

Een goede tien jaar geleden 
kwam in dit verband het docto-
raat in de kunsten tot stand. Het 
spreekt voor zich dat de Klasse 
van de Kunsten van de KVAB 
hiervoor belangstelling heeft. Ze 
bestaat uit leden die enerzijds 
scepsis aan de dag leggen en de 

vraag stellen of wetenschappelijk onderzoek geen 
riskante afleiding is van de kern van de zaak: kunst 
maken. Andere leden behaalden zelf een dergelijk 
diploma. Pro en contra vergaderen dus samen. 
Uiteraard hebben ook de theoretici, kunstwetenschap-
pers en -filosofen hier een mening over.

Willem Elias schreef een essay en twee gespreksgroepen 
namen dat als discussiethema. Daar is dit Standpunt uit 
voortgekomen. Uit de resultaten blijkt dat men zeer 
positief staat tegenover de inspanningen van de Schools 
of Arts om dit nieuwe diploma vorm te geven. Toch wil dit 
Standpunt ook wijzen op een aantal gevaren.

Auteur: Willem Elias

Standpunten 46: Naar een inclusieve robotsamenle-
ving. Robotisering, automatisering en werkgelegenheid

De invloed van automatisering en robotisering op de 
samenleving en op de werkgelegenheid in het bijzon-
der is het voorwerp van talloze studies, voorspellingen 
en persartikels. De schrik zit er duidelijk in; gevreesd 
wordt dat automatisering drastisch zal ingrijpen in de 
structuur van de samenleving, waardoor vooral de 
werkloosheid significant zal/kan toenemen. Als oorza-
ken worden meestal aangegeven de inkrimping van 
het volume beschikbaar werk alsook de verschuiving 
van de werkinhoud naar andere, minder vertrouwde, 
maar noodzakelijke vaardighe-
den.

Om één en ander in perspectief 
te plaatsen heeft de Klasse 
Technische Wetenschappen 
(KTW) van de KVAB een 
werkgroep opgericht. Deze 
werkgroep heeft een publicatie 
samengesteld, waarin een gefun-
deerde visie over deze problema-
tiek verwoord wordt. Het  doel is 
een breed publiek zo objectief 
mogelijk te informeren en een 
reeks conclusies en aanbevelin-
gen te formuleren die voor de 
verschillende betrokken partijen 
(overheid, onderwijs, bedrijfsle-
ven) nuttig kunnen zijn om aan de problematiek het 
hoofd te kunnen bieden, maar ook om maximaal te 
kunnen inspelen op de nieuwe opportuniteiten die 
door de robotisering en automatisering geboden 
worden om de samenleving meer inclusief te 
maken, en om een nieuw hoogtechnologisch 
industrieel weefsel tot stand te brengen in Vlaande-
ren.

Auteurs: Rik Van Brussel, Joris De Schutter
Coauteurs: Hugo De Man, Ludo Gelders, Bram 
Vanderborght, Joos Vandewalle, Robert Gobin, Willy 
Van Overschée, Hubert Van Belle, Herman 
Bruyninckx

Standpunten 47: Elementen van een duurzaam 
kunstenbeleid

'Cultuur’ is geen luxe of versiersel, maar een essenti-
ele grondstof voor onze samenleving. Naast het 
ondersteunen van creatieve actoren moet cultuur-
beleid ook een omgeving creëren waarbinnen de 
kunsten opgenomen kunnen worden in het publieke 
leven.

De waarde van kunst en cultuur wordt echter steeds 
vaker in vraag gesteld: in ons kunstenlandschap 
heerst vandaag een moeilijk klimaat. Deze publica-

Erik Mathijs
Willy Verstraete (e.a)
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Koninklijke Vlaamse Academie van België 
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Vlaanderen 
Wijs met water 
Waterbeleid in transitie

Erik Schokkaert
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evolutie: uitdagingen en keuzes 

Ronnie Belmans
Pieter Vingerhoets  
Ivo Van Vaerenbergh (e.a.) 

Standpunten 44

Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten, 2016

De eindgebruiker centraal 
in de energietransitie

De energiesector ondergaat ingrijpende veranderingen. Er is de toenemende lokale elektriciteits-
productie uit hernieuwbare bronnen, die vaak afhankelijk zijn van zon of wind. Er zijn ook de    
opkomende duurzame technologieën, zoals elektrische voertuigen en elektrische verwarming op 
basis van warmtepompen. Zij zullen het residentiële elektriciteitsverbruik sterk doen stijgen. Voor 
de aanpak van deze uitdagingen zijn er ook nieuwe mogelijkheden op het gebied van              
communicatie en dataverwerking. 

In het energiesysteem van de 21ste eeuw krijgt de prosument een centrale rol. Hij kan zelf energie 
opwekken en het systeem ondersteunen door zijn elektrische verbruik te verschuiven naar perio-
des met goedkope energie. Vandaag de dag speelt de regelgeving hier nog niet op in.

In dit document beschrijft de KVAB samen met EnergyVille over welke mogelijkheden de                 
residentiële eindgebruiker in de toekomst zal beschikken om actief bij te dragen aan de transitie 
naar een koolstofarme maatschappij. Hij zal daarbij niet aan comfort inboeten, wel integendeel. 
De nadruk ligt op de regelgeving, die deze belangrijke technologische en maatschappelijke 
evoluties niet in de weg mag staan. 

De reeks Standpunten van de Academie is een bijdrage tot het wetenschappelijk onderbouwd 
debat over actuele maatschappelijke en artistieke thema’s. De auteurs, leden en werkgroepen 
van de Academie schrijven in eigen naam, onafhankelijk en met volledige intellectuele vrijheid. 
De goedkeuring voor publicatie door een of meerdere Klassen van de Academie waarborgt de 
kwaliteit van de gepubliceerde studies.

De eindgebruiker centraal 
in de energietransitie

Willem Elias
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tie vestigt de aandacht op 
knelpunten in het huidig 
Vlaamse  cultuurbeleid. Het 
kunstbedrijf als geheel, en de 
kunstenaars in het bijzonder, 
krijgen binnen de huidige 
budgetruimte en met de actuele 
bureaucratische procedures 
onvoldoende mogelijkheden om 
hun taak en (internationale) 
ambitie waar te maken.

Dit Standpunt formuleert 
uitgangspunten voor een beleid 
en concrete aanbevelingen 
voor een duurzaam kunstenland-
schap. Thema’s die aan bod 

komen zijn onder meer: de organisatie en financiering 
van cultuur op lokaal, Vlaams en internationaal niveau, 
kunsteducatie en het museumlandschap.

Auteurs: Bart Verschaffel, Marc Ruyters, Willem Elias, 
Cees Hamelink

Recente publicaties in de KVAB-
reeksen

Herman, A., ‘Gesamtkunswerk’: de 
ontwikkeling van een idee. Duitse 
muziekesthetica tussen Verlichting 
en Romantiek, Verhandelingen van 
de Koninklijke Vlaamse Academie 
van België voor Wetenschappen en 
Kunsten. Nieuwe reeks, Volume 31, 
Peeters, Leuven, 2017.
(ISBN: 978-90-429-3519-8, € 48).

Het begrip Gesamtkunstwerk wordt doorgaans met 
grote vanzelfsprekendheid gekoppeld aan de figuur 
van Richard Wagner. Hierbij wordt de specifieke 
inhoud van de term vaak verengd tot ‘het samenbren-
gen van de verschillende kunstvormen in een multime-
diaal totaalspektakel’. Dit boek schetst een tijdlijn die 
loopt van de Verlichting tot de Hoogromantiek in 
Duitsland, en wil door prominente denkers als Alexan-
der Baumgarten, Immanuel Kant en E.T.A. Hoffmann in 
het verhaal te betrekken, peilen naar de diepste 
wortels van het Gesamtkunstwerk. Een brede culturele 
analyse van het tijdsgewricht waarin de notie tot stand 
kwam, verklaart waarom de muziek in de negentiende 
eeuw haar amusementsfunctie oversteeg en de 
voertaal werd om de dunne grens tussen rationaliteit 
en irrationaliteit, en tussen individu en samenleving, te 
thematiseren.

W. WATERSCHOOT, H. ROMBAUT, 
Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 22, 
Brussel, 2016, IX-1166-XXXII (ISBN 978 90 6569 162 0).

Het Nationaal Biografisch Woor-
denboek (NBW) is de belangrijkste 
lopende biografie in het Neder-
landse taalgebied. De reeks 
begon in 1964 en telt nu 22 delen. 
De laatste uitgave werden prach-
tig geïllustreerd en voorzien van 
een kleurige wikkel. Tevens werd 
het register achteraan opnieuw 
cumulatief gemaakt over de 
gehele reeks. Het laatste deel 
verscheen eind 2016 en de 
verkoop ervan loopt momenteel 
volop. Het NBW is verkrijgbaar in 
de gewone boekhandel via 
bestelling maar kan ook recht-
streeks bij de KVAB besteld worden aan 65 euro (de 
verzendkosten bedragen 7 euro). Contactpersoon is 
Nico Lambrecht via nico.lambrecht@kvab.be of 02 550 
23 30. Ook de oudere delen zijn nog verkrijgbaar, vraag 
naar de voorwaarden bij hans.rombaut@kvab.be.

Bart Verschaffel, Marc Ruyters
Willem Elias, Cees Hamelink
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Naar een kwaliteitsvolle omgeving 
voor de kunsten

Honderd jaar na de Derde Slag bij Ieper en vijftig 
jaar na de uitvoering van het War Requiem van 
Benjamin Britten op dezelfde plaats wordt A Symp-
hony of Trees van componist Piet Swerts (lid Klasse 
Kunsten) gecreëerd in de Sint-Maartenskathedraal 
in Ieper. A Symphony of Trees is een hommage aan 
de stad Ieper en dichter-componist Ivor Gurney.

In de lente van 2015 werden 138 herdenkingsbo-
men geplant in Ieper. De hoogstammige olmen 
markeren de ligging van het front in 1915-1917 (op 
de meest langdurige frontlijnen in de periode tussen 
de Tweede en Derde Slag bij Ieper). Deze frontbo-
men zullen, ook na de herdenkingsjaren ’14-’18, 
een bijzondere rol blijven spelen bij de verkenning 
en de ontdekking van de Ieperboog als uniek 
frontlandschap. Toen de Britse soldaat, dichter en 
componist Ivor Gurney in augustus 1917 aankwam 
bij het front van de Ieperboog, waren vele bomen 
al vernield. Gurney, diep geschokt door de volsla-
gen vernieling van de natuur, schreef over de 
dorre, verminkte bomen als een symbool voor het 
menselijke lijden. 

De bomen groeiden terug, net als het heropge-
bouwde Ieper - als blijvende getuigen van de 
gruwelen van een wereldoorlog.

A Symphony of Trees wil de luisteraar een 
beklijvende emotionele ervaring meegeven die 
onbewust een meta-reflectie wordt over de grote 
wreedheden die mensen elkaar kunnen aandoen 
en de wansmakelijke onzin van heel dat onmense-
lijke lijden. A Symphony of Trees wil muzikaal vanuit 
het hart spreken en een louterend muziekwerk zijn.

De uitvoerders bij de creatie zijn het Symfonieorkest 
Vlaanderen o.l.v. David Angus, solisten Thomas 
Blondelle en Lee Bisset en elf koren: Canteclaer 
(Lo-Reninge), Collegium de Dunis (Brugge), Con 
Cuore (Waregem), deCHORALE (Antwerpen), 
Iepers Kamerkoor (Ieper), Kortrijks Vocaal Ensemble 
(Kortrijk), Laidos (Waregem), Qui Vive (Desselgem), 
Roeselaars Kamerkoor (Roeselare), Rondinella 
(Knokke) en Voices! (Knokke).

Piet Swerts werd met A Symphony of Trees eerste 
laureaat van de Prijs Muziek van de Provincie West-
Vlaanderen voor vocale compositie 2016 (“muziek 
die leidt naar indrukwekkende hoogtes of verstilt in 
ontroering. Het stuk is soms beklijvend, soms huive-
ringwekkend, soms beklemmend.")

Tickets zijn beschikbaar vanaf 1 mei 2017 bij de 
Dienst Toerisme Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper 
(057 239 220), toerismebalie@ieper.be, Cultuurcen-
trum Ieper, Fochlaan 1, 8900 Ieper, (057 239 480), 
www.acci.be, Symfonieorkest Vlaanderen, 
Westmeers 74, 8000 Brugge, (050 84 05 87), 
www.symfonieorkest.be .

A Symphony of Trees is een productie van Stad 
Ieper en In Flanders Fields Museum met de steun 
van GoneWest en Symfonieorkest Vlaanderen. Dit 
evenement maakt deel uit van GoneWest, de 
culturele herdenking van WO I door de Provincie 
West-Vlaanderen.
 

Vooruitblik: Piet Swerts: A Symphony of Trees 
Wereldcreatie op vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2017 
in de St.-Maartenskathedraal van Ieper
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Richard Wagner

Nieuw Website KVAB

Begin mei werd de nieuwe website van de KVAB 
gelanceerd. Het resultaat is een transformatie 
op inhoudelijk, visueel en technologisch vlak en 
zeker uw virtueel bezoek waard op: 
www.kvab.be. Feedback is steeds welkom via 
het Contactformulier. 

                 Felix de Boeck                                 Felix de Boeck                                 Felix de Boeck                
                   Jeanne Brabants                   Jeanne Brabants                   Jeanne Brabants                 Felix de Boeck                                 Felix de Boeck                                 Felix de Boeck                                 Felix de Boeck                                 Felix de Boeck                                 Felix de Boeck                

                           Jan Cammans                           Jan Cammans                           Jan Cammans                   Jeanne Brabants                   Jeanne Brabants                   Jeanne Brabants                   Jeanne Brabants                   Jeanne Brabants                   Jeanne Brabants

                   Stephanie Claes-Vetter                   Stephanie Claes-Vetter                   Stephanie Claes-Vetter                           Jan Cammans                           Jan Cammans                           Jan Cammans                           Jan Cammans                           Jan Cammans                           Jan Cammans

          Mireille Cottenjé                 Mireille Cottenjé                 Mireille Cottenjé                          Stephanie Claes-Vetter                   Stephanie Claes-Vetter                   Stephanie Claes-Vetter                   Stephanie Claes-Vetter                   Stephanie Claes-Vetter                   Stephanie Claes-Vetter

                   Lutgardis van Cuyck                   Lutgardis van Cuyck                   Lutgardis van Cuyck          Mireille Cottenjé                 Mireille Cottenjé                 Mireille Cottenjé                 Mireille Cottenjé                 Mireille Cottenjé                 Mireille Cottenjé       

    Piet Deses                     Victor Desguin      Christine D'haen    Piet Deses                     Victor Desguin      Christine D'haen    Piet Deses                     Victor Desguin      Christine D'haen                   Lutgardis van Cuyck                   Lutgardis van Cuyck                   Lutgardis van Cuyck                   Lutgardis van Cuyck                   Lutgardis van Cuyck                   Lutgardis van Cuyck

          Louis-Prosper Gachard               Louis-Prosper Gachard               Louis-Prosper Gachard     
Paul Hymans     Henri Jaspar       Charles de Kerchove de DenterghemPaul Hymans     Henri Jaspar       Charles de Kerchove de DenterghemPaul Hymans     Henri Jaspar       Charles de Kerchove de Denterghem          Louis-Prosper Gachard               Louis-Prosper Gachard               Louis-Prosper Gachard               Louis-Prosper Gachard               Louis-Prosper Gachard               Louis-Prosper Gachard     

         Mimi Peetermans     Joseph Pholien                    Valeer portier         Mimi Peetermans     Joseph Pholien                    Valeer portier         Mimi Peetermans     Joseph Pholien                    Valeer portier
           Lea Provo         Mimi Peetermans     Joseph Pholien                    Valeer portier         Mimi Peetermans     Joseph Pholien                    Valeer portier

               Jozef Smeyers      Victor van Strydonck de Burkel               Jozef Smeyers      Victor van Strydonck de Burkel               Jozef Smeyers      Victor van Strydonck de Burkel           Lea Provo           Lea Provo

                   Petrus Jozef Triest                   Petrus Jozef Triest                   Petrus Jozef Triest               Jozef Smeyers      Victor van Strydonck de Burkel               Jozef Smeyers      Victor van Strydonck de Burkel               Jozef Smeyers      Victor van Strydonck de Burkel               Jozef Smeyers      Victor van Strydonck de Burkel               Jozef Smeyers      Victor van Strydonck de Burkel               Jozef Smeyers      Victor van Strydonck de Burkel

        Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge                          Petrus Jozef Triest                   Petrus Jozef Triest                   Petrus Jozef Triest                   Petrus Jozef Triest                   Petrus Jozef Triest                   Petrus Jozef Triest

                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen        Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge       

       Valentina Belova           Ida Wasserman       Valentina Belova           Ida Wasserman       Valentina Belova           Ida Wasserman                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen

          Zuster Leontine       Valentina Belova           Ida Wasserman       Valentina Belova           Ida Wasserman                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen
       Valentina Belova           Ida Wasserman       Valentina Belova           Ida Wasserman                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen        Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge       
                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen        Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge       
                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen        Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge       
                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen        Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge       
                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen        Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge       
                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen        Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge               Jean-Charles Velge       
                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen                          Frans Verleyen

W N W W B W W N N W W W W 



Het meetbos van Brasschaat in de kijker

Op woensdag 8 maart 2017 organiseerden de Klasse 
der Natuurwetenschappen en de Klasse der Techni-
sche Wetenschappen hun jaarlijkse gezamenlijke 
vergadering in Brasschaat. Deze ving aan met een 
terreinbezoek – onder een druilerige regen – aan het 
dennenbos De Inslag in Brasschaat en aan de meetto-
ren aldaar,waar Prof. Reinhart Ceulemans en mede-
werker dr. Bert Gielen deskundige uitleg verschaften.

In het meetbos maakt de Universiteit Antwerpen al 
sinds 1996 gebruik van een meettoren om onder 
andere na te gaan hoeveel koolstofdioxide (CO2) het 
bos opneemt. De meettoren – 39 meter hoog – is een 
van de oudste meettorens van Europa en maakt deel 
uit van het Europese ICOS-netwerk (Integrated Carbon 
Observation System), een onderzoeksnetwerk dat 
meer inzicht wil verschaffen in de huidige en toekom-
stige balans van broeikasgassen in Europa. De toren is 
voorzien van de nieuwste apparatuur en gesofisti-
ceerde sensoren inzake gasanalyse en meteorologie, 
en wordt beheerd door de Universiteit Antwerpen in 
samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Boson-
derzoek. Het Onderzoeksexcellentiecentrum PLECO, 
dat door Prof. Reinhart Ceulemans wordt geleid aan 
de Universiteit Antwerpen, brengt al twintig jaar lang 
continu de uitwisseling van CO2 (het belangrijkste 
broeikasgas), maar ook de temperatuur, windsnelheid, 
neerslag, luchtdruk en waterbalans in het dennenbos 
nauwkeurig in kaart. 

In het kader van de klimaatverandering is het erg nuttig 
om de invloed van bossen op broeikasgassen in detail 
te meten. Om te groeien hebben bomen, naast 
zonlicht en water, immers CO2 nodig. Die CO2 nemen 
ze op uit de lucht en leggen ze vast in hun weefsels in 
het proces van de fotosynthese. Op die manier helpen 
ze in de strijd tegen klimaatverandering. Door boven-
dien de lokale weersvariabelen te meten, krijgt men 
ook nauwkeurig inzicht in de rol die het weer speelt – 
zoals bv. de invloed van hogere temperaturen of meer 
neerslag – op de capaciteit van bossen om CO2 op te 
nemen. Dit laat toe om de huidige en toekomstige 
interactie tussen het klimaat en het bos beter te begrij-
pen en voorspellingen te kunnen doen over het 
toekomstige klimaat. 
De meettoren laat toe om in detail te bekijken wanneer 
het dennenbos de afgelopen twintig jaar meer CO2 
opnam of net vrijgaf. Opmerkelijk zijn de grote verschil-
len over de jaren heen. Deze zijn te wijten aan de 
gezondheid van het bos, de graad van atmosferische 
en bodemvervuiling en de weersomstandigheden. De 
periode eind jaren ’90 was bijzonder slecht in termen 
van koolstofbalans, en het bos gaf zelfs CO2 af, wat 
eerder uitzonderlijk is. Meer dan waarschijnlijk kwam 
dat door de zure regen. Vanaf de jaren 2000 groeide 
het bos dan weer zeer goed en nam het veel CO2 op, 
met een record in 2002, toen per vierkante meter bos 
bijna 1 kg CO2 uit de atmosfeer werd gehaald. De 
afgelopen jaren liep dit terug. Zo nam het dennenbos 
over de voorbije jaren per vierkante meter gemiddeld 
200 gram CO2 op uit de lucht; het scoort daarmee 
vandaag gemiddeld in Europa. Verder onderzoek is 
nodig om de precieze oorzaken van deze jaarlijkse 
variatie bloot te leggen.

Zoals eerder vermeld maakt de meettoren in 
Brasschaat deel uit van een omvangrijk netwerk van 
gelijkaardige meetstations in heel Europa, die op een 
zeer uniforme en gestandaardiseerde manier de 
koolstoffluxen opvolgen. Uit de Europese vergelijkingen 
is het echter duidelijk dat naaldbossen minder CO2 
opnemen dan loofbossen, maar naaldbossen blijven 
ook in de winter CO2 opnemen terwijl loofbossen dat 
dan weer niet doen omdat ze hun bladeren verliezen. 
 

Prof. Ceulemans lichtte de nieuwste inzichten in de complexe 
interactie tussen bosvegetatie, bosbodems en klimaat toe alsook 
het belang van lange-termijnmetingen in de strijd tegen de 
opwarming van de aarde.

voor het bepalen van de neerslaginterceptie door het dennenbos. Mede 
aan de hand van deze metingen kan de volledige waterbalans van het bos 
gereconstrueerd worden. Door de metingen in Brasschaat te vergelijken 
met die van andere meettorens in het Europese ICOS-netwerk, kunnen 
voorspellingen op veel grotere schaal gedaan worden. 16 17
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          Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting
 
In de Algemene Vergaderingen van de KVAB en de KAGB 
wordt ook de belangrijke prijs van de Vlaamse Wetenschap-
pelijke Stichting uitgereikt, alternerend in de humane (2017, 
KVAB), de exacte (2018, KVAB) en de biomedische weten-
schappen (2019, KAGB). Momenteel loopt de evaluatiepro-
cedure voor de jaargang 2017 in de humane wetenschap-
pen die zal worden uitgereikt in de Algemene Vergadering 
op 16 december 2017. Voor 2018 is de prijs opengesteld in de 
exacte wetenschappen. Daarvoor moeten de kandidaturen 
op het secretariaat van de KVAB worden ingediend vóór 31 
december 2017. Voor het reglement en de inschrijvingsmo-
daliteiten zie: www.kvab.be. De ingediende dossiers moeten 
een belangrijke bijdrage vormen voor de wetenschap in 
Vlaanderen, waarbij ook wordt rekening gehouden met de 
maatschappelijke relevantie van het wetenschappelijke 
onderzoek. Aan de laureaat wordt gevraagd dat hij in de 
loop van het jaar na de uitreiking van de prijs een Da Vinci-
lezing houdt voor het Academisch Cultureel Forum van de 
KVAB. De prijs bedraagt 10.000 euro.
 
          Contactfora

De KVAB ondersteunt met haar programma Contactfora 
Vlaamse onderzoekers uit alle vakdomeinen door hen 
gastvrijheid te bieden in het Paleis der Academiën voor de 
organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten, symposia 
of colloquia. Aanvragen voor de periode vanaf 1 januari 2018 
moeten op het secretariaat worden ingediend voor 1 oktober 
2017 via nico.lambrecht@kvab.be. Voor meer informatie zie 
www.kvab.be onder ‘Contactfora’. Onder strikte voorwaar-
den is er ook een beperkte financiële steun mogelijk.
 
          Reisbeurzen voor artistieke en wetenschappelijke 
          uitwisselingen

De Academie heeft bilaterale overeenkomsten met Acade-
mies wereldwijd. Die maken het mogelijk om kunstenaars en 
onderzoekers uit te wisselen. Deze uitwisselingen kunnen 
maximaal 2 weken duren, waarbij de reiskosten en de 
verblijfskosten worden vergoed. Per dag dat men hier of in 
het buitenland verblijft wordt ook een dagvergoeding of per 
diem toegekend. De maximale financiële tussenkomst 
bedraagt 2.000 euro. In de regel wordt de reis vergoed door 
de academie van het land van herkomst en het verblijf en per 
diem door de academie van het gastland. De uitwisselingen 
vinden plaats op verzoek van individuele Vlaamse weten-
schappers en kunstenaars en worden door het Bureau van de 
KVAB en door de andere Academie goedgekeurd. Op dit 
ogenblik heeft de KVAB overeenkomsten met Academiën in 
Hongarije, Oostenrijk, Polen (Warschau en Krakow), Roeme-
nië, Frankrijk, Italië (dei Lincei), Tsjechië, Slovenië, Kosovo, 
Macedonië, Servië, Estland, Slovakije, Kroatië en Zuid-Afrika.

Indien u geïnteresseerd bent om een uitwisseling aan te gaan 
met een kunstenaar of wetenschapper in een van de boven-
staande landen kan u terecht bij Jan Albert 
(jan.albert@kvab.be). De aanvraag gebeurt aan de hand 
van een invulformulier, dat kan worden gedownload van de 
website www.kvab.be. Aanvragen kunnen te allen tijde 
worden ingestuurd. 
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          Voorstelling Standpunten van de Academie

13 september 2017, 18.00 uur: voorstelling van het stand-
punt “De gezondheidszorg in evolutie: uitdagingen en 
keuzes”

          Academisch Cultureel Forum

13 september 2017, 17.00 uur: Da Vincilezing met Egbert Lox 
over recyclage. 
20 september 19.00 u: Recital met Rusell Hirshfield
11 oktober 17.30 uur: Hugo De Man over imec 
8 november 17.30 uur: Lezing VWS laureaat Joris Vriens.

          Contactfora

In september en oktober vinden er vier Contactfora plaats:

11-12 september 2017: Christophe Verbruggen (UGent): 
“Digital approaches towards serial publications (18th-20th  
centuries)”
14-15 september 2017: Luc Lavrysen (UGent): “Governing 
Facts and Feelings in Environmental Decision-Making: 
Towards Equal Opportunities in Environmental Gover-
nance”
29 september 2017: Leo Storme (UGent): “Coding Theory 
and Cryptography VII” 
20 oktober 2017: Jozef Anné (KU Leuven): “Current 
Highlights in Microbiology”

          Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie

16 november 2017, 10.00 uur: “Kom Naar Buiten” en “Uitrei-
king Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie” 
(samenwerking tussen KVAB, FWO en VLIR-UOS). Het 
dagprogramma met workshops, lezingen, panelgesprek-
ken en afsluitend de prijsuitreiking van loopbaan- en 
jaarprijzen en receptie wordt bekendgemaakt in de 
volgende Academieberichten.

          Benoemd

Professor Derrick Gosselin, lid van de Klasse Technische 
Wetenschappen en hoogleraar in Gent en in Oxford, is 
verkozen tot Fellow van de Royal Society for the encou-
ragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA) voor 

zijn uitzonderlijke en talloze bijdra-
gen tot de samenleving. De RSA is 
gevestigd in Londen en werd 
gesticht in 1754. Zij staat onder de 
voogdij van H.M. Elizabeth II en 
de huidige voorzitter is H.R.H. The 
Princess Royal, die in 2011 haar 
vader opvolgde, H.R.H. The Duke 
of Edinburgh. Bekende leden van 
de RSA waren en zijn o.m. Charles 
Dickens, Adam Smith, Benjamin 
Franklin, Karl Marx en Stephen 
Hawking.
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(On)opgemerkt
Auguste Rodin en het Paleis der 
Academiën (deel 2)

 Hans Rombaut

Hoewel dit stukje in deze rubriek het tweede deel is over 
de werkzaamheden van Auguste Rodin aan de decora-
tie van en bij het Paleis der Academiën, is het wel al de 
derde keer dat we over hem vertellen. De eerste keer 
was nu een jaar geleden in de bijdrage 'Ceci n'est pas 
un Rodin' in 'Academieberichten' nr. 63, 2016, p. 11. Na 
deze tweede bijdrage zullen er nog enkele volgen. Dit 
staat in tegenstelling tot de vaststelling dat het werk van 
Rodin aan het Paleis der Academiën eigenlijk maar een 
voetnoot vormt in de rijke literatuur die over Auguste 
Rodin bestaat. En toch was zijn verblijf en arbeid aldaar 
veel belangrijker voor zijn vorming en ontwikkeling dan 
men tot nu dacht. Wellicht heeft hij zelf getracht om de 
invloed ervan te maskeren, en daar is hij ook in 
geslaagd. Weinig van wat hij er heeft nagelaten en 
nagenoeg niets van wat hem er heeft geïnspireerd is 
bekend, laat staan dat het vermeld is in de literatuur.

Rodin werkte aan de beelden bij het Paleis der Acade-
miën van 1874 tot 1876. Het gebouw deed toen dienst 
als Museum voor Moderne Kunst, dat precies in het jaar 
1876 naar de Regentschapsstraat verhuisde. Die periode 
loopt van net vóór tot net na zijn Italiëreis, die plaats had 
van december 1875 tot enkele maanden in 1876. Het zijn 
die jaren waarin er bij Rodin als kunstenaar een meta-
morfose plaats had.

Begin 1871 was Rodin als jonge medewerker 
zijn Franse werkgever Carrier-Belleuse van 

Parijs naar Brussel gevolgd. Hij was zo arm dat hij 
niet eens zijn reis per trein kon betalen. Hij 

bereikte Brussel te voet of reisde nu en dan mee 
met een boerenkar. Met Carrier-Belleuse werkte hij mee 
aan de decoratie van het nieuwe Beursgebouw van 
architect Léon Suys. Dat gebouw werd ingehuldigd op 27 
december 1873. In die buurt creëerde Rodin nog meer 
werken, maar zijn baas gaf hem geen vrijheid, geen 
artistieke erkenning en geen eerlijke verloning. Wanneer 
hij merkt dat Rodin eigen werkjes verkoopt ontslaat hij 
hem. Julien Dillens, die met Rodin ook samenwerkte en 
bevriend zal blijven, beschrijft hem in die periode. Buiten 
zijn liefde voor platte kaas is het belangrijk om weten dat 
zijn zakken uitpuilden van de boeken en de publicaties 
die hij las. Dit laatste is een aanwijzing dat Rodin met 
grote aandacht de Belgische kunstwereld volgde en dat 
hij brandde van ambitie. Wat hem interesseerde was de 
Belgische avant-garde, die zich via het realisme afzette 
tegen het academisme en de romantische en historische 
kunst. Hij bewonderde Constantin Meunier, en geraakte 
bevriend met collega's als Paul De Vigne, met wie hij ook 
samenwerkte aan de decoratie van het Brusselse conser-
vatorium en van wie hij een prachtig gebeeldhouwd 
portret maakte dat in brons gegoten werd in 1876.

Na zijn ontslag bij Carrier-Belleuse werd Rodin in dienst 
genomen door de Belgische beeldhouwer A. J. Van 
Rasbourgh, die het atelier van eerstgenoemde had 
overgenomen toen deze terug naar Parijs vertrok. Met 
Van Rasbourgh werkte Rodin o.m. aan de decoratie van 
het Paleis der Academiën en het Brusselse conservato-
rium. Hij bleef voor eigen rekening kleine werkjes maken 
die gegoten werden bij de Compagnie des Bronzes, en 
die hij verkocht om zijn geringe inkomen bij te spijkeren. 
Later zal hij die kleine werkjes verafschuwen. Met Van 
Rasbourgh had hij een overeenkomst dat de werken uit 
hun atelier in België door laatstgenoemde zouden 
worden ondertekend en die voor Frankrijk door Rodin. 
Daarom wordt het bas-reliëf dat zich bevindt boven een 
van de toegangspoorten van het Paleis der Academiën 
en dat "De Kunsten" voorstelt, aan Van Rasbourgh 
toegeschreven, maar het zou van de hand van Rodin 
zijn. Hetzelfde geldt voor het prachtige portret van 
Ludwig van Beethoven in een medaillon in de voorgevel 
van het Brusselse conservatorium.

Voor zover dit gedocumenteerd is heeft Rodin voor de 
balustrade rond het Academiënpaleis de "Amour 
géographe (Commerce, industrie, agriculture)" gemaakt 
(zie Academieberichten, nr. 64, 2016, p. 18), de groep 
"Triomphe des Arts" en zoals gezegd het bas-reliëf "Les 
Arts". Mogelijk is ook de gebeeldhouwde "Wapentrofee" 
vlak voor het paleis van hem. Omgekeerd heeft de 
omgeving van het Paleis der Academiën hem ook 
geïnspireerd. Daarover gaat het een volgende keer. 

Jean-Pierre HENRIET
(Gent, 28 juni 1945-Gent, 22 april 2017)

Jean-Pierre Henriet was licentiaat Aard- en 
Delfstofkunde (UGent, 1966), licentiaat Bodem-
kunde (UGent, 1967) en Magister Scientiae in 
Applied Geophysics (Universiteit Aarhus, 1971). Hij 
doctoreerde aan de UGent in de Wetenschap-
pen, Aard- en Delfstofkunde, in 1974, werd er 
hoogleraar en in 2005 gewoon hoogleraar in de 
faculteit Wetenschappen. Van 1990 tot 1995 was 
hij directeur van het Département Géosciences 
Marines van IFREMER (Brest, Frankrijk). 

Henriet was een mariene geoloog en geofysicus. 
Hij speelde een sleutelrol in het mariene onder-
zoek aan de UGent, in Vlaanderen en België, in 
internationale context en in het kader van 
internationale onderzoeksprogramma’s (o.m. het 
International Ocean Drilling Programme). Hij was 
ook voorzitter van de European Association of 
Exploration Geophysicists (1991) en stichter van 
de PACE Foundation, die de geofysische 
exploratie-verenigingen in Centraal- en Oost-
Europa ondersteunt. Hij ontving de Grote 
Medaille ‘Sabba Stefanescu’ (1995) en de First 
Medal and Diplom of the Romanian Society of 
Geophysics and Romanian Academy (1995).
Jean-Pierre Henriet was lid van de KVAB sinds 
2001 en werd in 2016 bestuurder van de Klasse 
Natuurwetenschappen. Recent coördineerde hij 
het Denkersprogramma "The Doctoral Space 
revisited" en werkte hij aan een Standpunt over 
internationale onderzoeksprogramma's. Hij was 
o.m. lid van het Nationaal Comité voor Oceano-
logie, de FWO-commissie Wetenschappen van 
de Aarde, de Commission de Géographie, 
Géologie, Minéralogie (FNRS), de Wetenschap-
pelijke Commissie van het Koninklijk Nederlands 
Instituut voor Onderzoek der Zee, de Executive 
Committee van het Training Through Research 
Programma (IOC/UNESCO) en de Commission 
Nationale pour la Flotte Hautière.

Jacques MATON
(Brugge, 3 januari 1919 - Oudenaarde, 2 april 2017)

Jacques Maton was licentiaat plantkunde 
(UGent, 1940) en doctor in de wetenschappen 
(UGent, 1946), met specialisatie in de plantenfysi-
ologie, inz. stofwisselingsfysiologie, ontwikkelings-
fysiologie en fotomorfogenese. Hij was leraar aan 
het Koninklijk Atheneum Gent (1939-‘46) en de 
Rijksmiddelbare Normaalschool (1945-‘54). In 
1946-’47 verbleef hij aan de University of Califor-
nia, Berkeley, als graduate fellow van de Belgian 
American Educational Foundation. Op 27 juli 
1948 werd hij docent aan de UGent.
Hij schreef verschillende leerboeken voor het 
middelbaar onderwijs en ook aan de universiteit 
was hij een bekwame didacticus. Hij was secreta-
ris van de Faculteit Wetenschappen (1964-‘66) en 
de Academieraad (1974-‘75), decaan 
(1966-‘68), lid van de Sociale Raad (1968-‘70), de 
NFWO commissie voor Plantenbiologie (1956-‘75), 
bestuurslid en voorzitter van het ‘Koninklijk Natuur-
wetenschappelijk Genootschap Dodonea’, de 
‘Société royale de Botanique de Belgique’, de 
‘Kring der Alumni van de Universitaire Stichting’, 
voorzitter van de Opvoedkundige Dienst der 
‘Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van 
Antwerpen’, het ‘Centrum voor Natuurbescher-
mingseducatie’ en de ‘Vlaamse Vereniging voor 
Plantenfysiologie’. Hij was stichtend lid-beheerder 
van het Leopold III-Fonds voor Natuuronderzoek 
en Natuurbehoud, en lid van de Wetenschappe-
lijke Raad van de Rijksplantentuin, de Deutsche 
Botanische Gesellschaft en de Academia de 
Doctores (Madrid).

In 1970 werd Maton lid van de KVAB in de Klasse 
Natuurwetenschappen. Hij was Bestuurder-
Voorzitter in 1980 en 1983 en werd erelid in 1998. 
Hij was voorzitter van de Wetenschappelijke 
Commissie van het Nationaal Biografisch Woor-
denboek van 1980 tot 2001. Drager van het 
Burgerlijk Kruis 1ste Klasse en Grootofficier in de 
Kroonorde en in de Leopoldsorde.

In memoriam In memoriam 
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