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In maart 2017 werd te Gent de nieuwe stadsbibliotheek 
‘De Krook’ geopend. Michaël Borremans werd 
gevraagd om een sculptuur te maken die geplaatst 
zou worden bij de toegang. Dat werd de beelden-
groep ‘De Passanten’, een uniek kunstwerk in 
Borremans’ oeuvre, dat voor het overige overwegend 
uit schilderijen, tekeningen en video’s bestaat. Het 
werd onthuld op 16 juni laatstleden.

Het was cultuurschepen Annelies Storms die in het 
vooruitzicht van de opening van ‘De Krook’ om dit 
kunstwerk gevraagd had. Het beeld bestaat uit vier 
figuren die met hun hoofden tegen elkaar leunen. Het 
vormt een symbool voor de verbinding van kennis en 
cultuur die de mensen op deze plaats kunnen vinden 
en draagt de toepasselijke naam ‘De Passanten’, een 
verwijzing naar de vele mensen die op deze plaats 
voorbijkomen, maar er is een dubbele bodem. ‘Passan-
ten’ is ook de term voor de modelfiguurtjes waarmee 
architecten en bouwers van maquettes werken, en 
ook kunstschilder Michaël Borremans werkt daarmee 
als hij bepaalde composities voorbereidt.

Toen hij vier dergelijke figuurtjes tegen elkaar liet leunen 
hielden ze elkaar in evenwicht. Dit bracht hem op het 
idee om de miniatuurtjes op te blazen tot beelden van 

drie meter hoog, inclusief de kleine gebreken die ze 
vertonen, wat hij ook zegt in een persbericht: “mensen 
zijn niet perfect, maar kunnen hun kennis wel delen”. 
Tegelijk heeft de kunstenaar de bedoeling gehad alle 
geledingen van de maatschappij in het werk te laten 
voorkomen: “het zijn twee mannen en twee vrouwen: 
een heer, een dame, een arbeider en een dame met 
een hoofddoek en een boodschappentas. De symbo-
liek van hun houding is: het doorgeven van kennis”.

De beelden zijn ook beschilderd in “speelgoedachtige 
kleuren”. “De verf zal verslijten met de tijd” zegt hij, 
“binnen 200 jaar zal er niet veel meer aanhangen, 
maar dat is ook de bedoeling. Het werk mag langzaam 
evolueren zoals een speelgoedautootje dat veel 
gebruikt wordt”. De naam ‘De Passanten’ heeft dus 
een dubbele betekenis, de term die in de modelbouw 
wordt gebruikt naast een symbolische betekenis: “We 
zijn allemaal passanten in dit leven, en ook in de biblio-
theek. Ik vond dat een sculptuur op deze plaats niet te 
hermetisch mocht zijn; ze moet door een groot publiek 
gelezen kunnen worden en iedereen moet zich er op 
een of andere manier in herkennen, ook kinderen, 
want die maken evenzeer deel uit van de doelgroep 
van De Krook”.

Terugblik:  Vrijdag 16 juni 2017: onthulling van de sculptuur ‘De Passanten’
van Michaël Borremans op het plein voor de ingang 
van de nieuwe stadsbibliotheek van Gent ‘De Krook’
                



Voorwoord:
Komt na een mooie zomer

een aangename herfst?

Inhoud

Deze zomer bereikte ons het rapport over de evaluatie van de 
KVAB. De resultaten waren positief, maar het is nog onduidelijk 
wat de overheid ermee zal doen bij het vastleggen van het 
nieuwe convenant. We hopen zeker op  de gepaste steun om 
verder te kunnen gaan op de ingeslagen weg.
De evaluatie had hoofdzakelijk betrekking op de periode 
2013-2016 en de eerste helft van 2017 en ging in op weten-
schappelijke en artistieke activiteiten van de KVAB en de wijze 
waarop de opdrachten en doelstellingen vervuld worden. 

Ten opzichte van de voorafgaande periode werd een duide-
lijke vooruitgang vastgesteld in de professionalisering van alle 
onderdelen van de organisatie, gepaard gaand met een 
substantiële verbetering op het gebied van  communicatie en 
maatschappelijke impact. Hieraan moet wel nog verder 
worden gewerkt. In het rapport wordt opgemerkt dat dit niet 
zal kunnen zonder de capaciteit van de staf uit te breiden, 
tenzij het aantal activiteiten verminderd wordt. Het spreekt 
voor zich dat we als Academie geen voorstander zijn om het 
enthousiasme van de leden te temperen, maar eerder 
wensen om de vele interessante initiatieven adequaat te 
kunnen ondersteunen.

De KVAB wordt door heel wat externe belanghebbenden 
beschouwd als een gerenommeerde organisatie, waarvan de 
grootste meerwaarde zit in haar onafhankelijkheid en multidis-
ciplinariteit. Ze wordt ervaren als goed verankerd in de onder-
zoeksgemeenschap, maar misschien nog onvoldoende in het 
kunstenlandschap. 

We weten uiteraard maar al te goed dat er nog werk aan de 
winkel is. De Commissie Communicatiebeleid zal rekening 
houden met  verbeterpunten bij het uitwerken van een dege-
lijk en, waarom niet, ambitieus communicatieplan. 

Ook op gebied van internationalisering willen we snel een 
tandje bijsteken in de realisatie van onze plannen. We verster-
ken verder de bilaterale samenwerking met buitenlandse 
academies, alsook de medewerking aan internationale 
samenwerkingsverbanden. Zeker de consortia van Europese 
academies en de door hen geleverde bijdrage aan het 
Science Advice Mechanism van de Europese Unie krijgen onze 
volle medewerking, en dit op alle mogelijke niveaus (zie ook 
verder p.14).

Ondertussen blijven we inzetten op de kwaliteit van de Stand-
punten, het Denkersprogramma, de activiteiten van de reflec-
tiegroepen en andere reeksen van voordrachten  en culturele 
evenementen.  U kan er meer over lezen in de Academiebe-
richten en op onze website. Aarzel niet  om uw e-mailadres toe 
te sturen indien u nog niet de regelmatige nieuwsbrieven 
ontvangt die onze openbare activiteiten aankondigen.

Freddy Dumortier
Vast secretaris
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Denkersprogramma 

Op alle gebieden en op alle domeinen van het leven 
klinkt vandaag de eis naar transparantie: in de debat-
ten over openbaar bestuur, financiële verrichtingen, 
de salarissen van politici en managers, ondernemings-
cultuur, politieke besluitvorming, openbare veiligheid, 
gezondheidszorg, data- en informatiebeheer, open 
source software, voedselindustrie, gebruikersinformatie, 
wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksfinancie-
ring, culturele prijzen, onderwijsprocessen en examen-
resultaten… 

Meer transparantie wordt doorgaans gezien als 
volstrekt en eenduidig goed en heilzaam.  Meer open-
heid en doorzichtigheid, meer en betere informatie, 
het zou sowieso leiden naar een beter beleid en betere 
organisatie, meer betrokkenheid, verantwoordelijk-
heidszin en betere praktijken. Daarenboven zou het 
ook komaf maken met achterkamerpolitiek, heimelijke 
afspraken, willekeur en gefoefel. Maar is de evolutie in 
de richting van meer transparantie een evolutie naar 
een meer open en kritische samenleving of dreigt het 
gevaar dat meer transparantie net leidt tot een samen-
leving die terugplooit op zichzelf? 

De Grenzen van Transparantie 
Wat onthult Transparantie? Wat verhult Transparantie?

De transparantie verbergt dus 
dat ze iets verbergt.
De transparantie verbergt dus 
dat ze iets verbergt.“ ”Het is het ambitieuze thema van de recentste Denkers-

cyclus die de Academie dit najaar organiseert onder 
leiding van Emmanuel Alloa, filosoof en cultureel 
theoreticus aan de Universiteit van St. Gallen 
(Zwitserland). 
 
De eis van ‘totale zichtbaarheid’ als democratische 
waarde neemt vandaag de plaats in van de klassieke 
‘Verlichtings-eis' naar verantwoording. Het is in een 
democratische samenleving vanzelfsprekend dat men 
het recht heeft om naar redenen te vragen. Dit geldt 
voor iedereen en overal, evenzeer op plaatsen waar 
mensen niet gelijk zijn, in instellingen die hiërarchisch 
gestructureerd zijn of in situaties waar de verantwoor-
delijkheden ongelijk verdeeld zijn. Verantwoording 
houdt in dat beslissingen in een tegensprekelijk gesprek 
getoetst worden aan de redelijkheid en de rechtvaar-
digheid. De eis naar ‘transparantie’ en algehele 
zichtbaarheid lijkt deze democratische en redelijke 
verwachting enkel te herformuleren met behulp van 
een andere metafoor. Dit is helaas bedrieglijk! Het – al 
dan niet wederzijds – bekijken en elkaar controleren is 
immers geen vorm van gesprek. Daarbij komt dat de 

verantwoording achteraf wordt afgelegd, in antwoord 
op een vraag. Ze is de voortzetting van de bedacht-
zaamheid en soms van het overleg dat daadwerkelijk 
aan een beslissing vooraf is gegaan. Het is één zaak te 
beseffen dat men altijd naar redenen en verantwoor-
ding gevraagd kan worden. Een geheel andere zaak is 
het om te voldoen aan de eis dat men ten allen tijde 
bekeken kan worden, men zich dus altijd controleer-
baar moet gedragen en men uiteindelijk op de 
controle gaat anticiperen. 

De vraag naar doorzichtigheid of ‘inkijk’ in de manier 
waarop beslissingen tot stand komen die het 
algemeen belang of het leven van individuen bepa-
len, kan men bottom-up wel herkennen als een variant 
van de ‘Verlichte’ en democratische vraag naar 
verantwoording en naar inspraak. Maar ze transfor-
meert top-down wanneer de vraag naar transparantie 
een systeem wordt in een logica van disciplinering, 
totale controle en verlies van privacy. Het is niet 
zomaar duidelijk waar het vreemde verlangen en de 
alomtegenwoordige eis naar ‘totale zichtbaarheid’ 
vandaan komt, wat hij allemaal collateraal bewerkt, 
en wat hij verbergt. Woorden zijn niet onschuldig.

De metafoor van de ‘doorzichtigheid’ is afkomstig uit 
de optica en de visuele cultuur: transparantie kenmerkt 
elk materiaal dat licht onvervormd doorlaat. Vandaar 
is het één van de visuele metaforen geworden 
waarmee in de kennisleer of epistemologie de ‘eviden-
tie’ van de waarheid of de feitelijkheid, en de ‘klaarblij-
kelijkheid’ gekarakteriseerd worden. Transparantie laat 
‘doorzicht’ en ‘inzicht’ toe, in tegenstelling tot wat 
opaak en geheim is. Het is echter belangrijk te beseffen 
dat de doorzichtigheid – ook de letterlijke transparantie 
van sommige materialen – nooit ‘totaal’ en neutraal is, 
en dat dit bovendien nog méér geldt voor de ‘metafo-
rische’ transparantie zoals we ze vandaag kennen. 
Transparantie is immers de uitkomst van specifieke 
operaties. Transparantie wordt aangemaakt en dat 
‘lukt’ alleen wanneer die operaties zelf onzichtbaar 
worden en het lijkt of de waarheid en de feiten vanzelf 
en onbewerkt verschijnen. De transparantie verbergt 
dus dat ze iets verbergt. Terwijl er om de transparantie 
te verzekeren binnen instellingen, organisaties en 

bedrijven een enorme hoeveelheid informatie wordt 
geproduceerd en bijgehouden die zeer dikwijls bitter 
weinig met de ‘realiteit’ te maken heeft maar wel de 
‘controleerbaarheid’ verzekert, worden er anderzijds 
automatisch big data bijeen gespaard die uiteindelijk 
het gedrag en het leven van individuen retroactief 
kunnen exposeren en voorspelbaar maken.

Binnen het denkersprogramma werd op 22 september 
reeds een besloten seminarie georganiseerd waarbij 
het thema breed geëxploreerd werd, met een bijzon-
dere nadruk op de esthetica en de visuele kunsten. De 
verschillende bijdragen en casestudies – uit de 
architectuur, fotografie, film, maar ook het weten-
schappelijk onderzoeksbeleid en de studie van 
religieuze praktijken – brachten alvast parallelle inzich-
ten naar voor. Telkens bleek hoe welbepaalde, speci-
fieke vormen van transparantie worden gefabriceerd 
binnen een maatschappelijke context en elk hun eigen 
schaduw afwerpen en een eigen soort opaciteit 
produceren en verhullen. Het interessante aan deze 
artistieke reflecties is dat ze zelden gebiologeerd zijn 
door de transparantie als effect – tenzij als Orwelliaanse 
nachtmerrie – maar, allicht omdat ze dichter bij de 
letterlijkheid van de transparantie en de oorsprong van 
de metafoor werken, veeleer net de ondoorzichtigheid 
beseffen en thematiseren. 

Het seminarie diende als voorbereiding voor het 
publieke symposium 'The Limits of Transparency - What 
does Transparency show? What does Transparency 
hide?', dat plaatsvindt in het Paleis der Academiën op 
11 en 12 december 2017, en waarbij naast de estheti-
sche vraagstelling, vooral de maatschappelijke effec-
ten van de verwachting van transparantie besproken 
zullen worden. Meer info en registratie op 
http://www.kvab.be/denkersprogramma/de-
grenzen-van-transparantie.

Emmanuel Alloa
Herman Parret
Bart Verschaffel,
Wetenschappelijk comité
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Wetenschappelijke integriteit
Plagiaat, datavervalsing, auteursfraude, bedenkelijke 
data-analyse... Dergelijke praktijken verstoren onze 
wetenschappelijke kennis en ondermijnen het vertrou-
wen in wetenschappers. In het geval van medisch 
onderzoek kan wetenschapsfraude ernstige gevolgen 
hebben voor de volksgezondheid, maar ook in andere 
disciplines betekent onbetrouwbare wetenschap een 
ernstige verkwisting van (meestal publieke) middelen. 
De laatste decennia nam de zichtbaarheid van weten-
schapsfraude toe, en ook de aandacht van 
(academische) beleidsmakers voor wetenschappelijke 
integriteit. Deze topic staat dan ook wereldwijd op de 
agenda, ook in Vlaanderen.

De VCWI
Op 7 oktober 2013 werd de Vlaamse Commissie voor 
Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) formeel ingesteld. 
Dit orgaan van negen hoogleraren, een juridisch 
adviseur en een secretaris is het Vlaamsbrede 
aanspreekpunt voor verantwoordelijk onderzoek. Ze 
kan een tweede advies geven over klachtendossiers 
die voorheen al behandeld werden door de Commis-
sie Wetenschappelijke Integriteit van een universiteit of 
andere wetenschappelijke instelling. Anno 2017 erken-
nen 18 instellingen de adviesbevoegdheid van de 
VCWI. De KVAB huisvest de VCWI. Dat betekent dat 
een KVAB-beleidsmedewerker de functie van secreta-
ris waarneemt en dat de vergaderingen en hoorzittin-
gen doorgaan in het Paleis der Academiën. [Zie ook 
Academie-Berichten 63, pp. 6-8]

Hersamenstelling
Een bijzonder ‘comité van toezicht’ stelt de VCWI-
leden aan en kan het reglement wijzigen. Het jaar 2017 
betekende een extra opdracht voor het comité van 
toezicht, want de samenstelling van de VCWI moest 
opnieuw worden bekeken. De negen leden van de 
VCWI hebben immers een mandaat van vier jaar, dat 
eenmaal hernieuwbaar is. Het mandaat van de eerste 
leden liep tot 6 oktober 2017. Er werd beslist om vijf van 
de negen leden een hernieuwd mandaat te geven, en 
vier leden te vervangen, zodat de commissie binnen 
vier jaar haar “geheugen” niet verliest.

De volgende hoogleraren werden bevestigd voor een 
hernieuwd mandaat vanaf 7 oktober 2017:
• André Van Steirteghem, VUB / UZ Brussel,   
 reproductieve geneeskunde (voorzitter VCWI)
• Steven Gillis, UAntwerpen, taalkunde
• Jan De Houwer, UGent, psychologie
• Els Van Damme, UGent, plantenbiochemie
• Sabine Van Doorslaer, UAntwerpen, materiaalfysica
Het comité van toezicht bevestigde het vertrouwen in 
prof. em. André Van Steirteghem en verlengde zijn 
mandaat als voorzitter van de VCWI.

De volgende hoogleraren werden aangesteld als 
nieuwe leden van de VCWI:
• Ann Nowé, VUB, computerwetenschappen / 
 artificiële intelligentie
• Ivo Lambrichts, UHasselt, regeneratieve 
 geneeskunde
• Gert Storms, KU Leuven, cognitieve psychologie
• Séverine Vermeire, KU Leuven / UZ Leuven, 
 gastro-enterologie (darmziekten)

Het comité van toezicht spreekt haar welgemeende 
dank uit voor de afscheidnemende leden, die sterke 
bijdragen leverden bij de opstart van de VCWI:
• Marcel Ameloot, UHasselt, biofysica
• Ludo Froyen, KU Leuven, materiaalkundig ingenieur
• Jean Paul Van Bendegem, VUB, filosofie
• Christel Van Geet, KU Leuven / UZ Leuven, 
 kinderhematologie

Interuniversitair symposium
Sinds 2015 organiseren alle universiteiten een gezamen-
lijk symposium rond wetenschappelijke integriteit. 
Daarmee richten ze zich zowel tot universitaire beleids-
makers als tot jonge onderzoekers (doctoraatsstudenten), 
die hun deelname in rekening kunnen brengen voor 
hun doctoraatsopleiding. De VCWI coördineerde de 
organisatie van het derde interuniversitaire symposium, 
op 18 oktober 2017, in samenwerking met de universi-
teiten.

Roel Fernhout gaf een eerste keynote. Hij was professor 
migratierecht aan de universiteiten van Nijmegen en 
voormalig Nationaal Ombudsman van Nederland. 
Momenteel is hij voorzitter van het Landelijk Orgaan 
Wetenschappelijke Integriteit, de tegenhanger van de 
VCWI bij onze noorderburen. Daarna nam Els Van 
Damme (KVAB, VCWI) het woord. Als lid van een 
werkgroep van de Europese koepel van wetenschaps-
academiën ALLEA, heeft zij mee de pen vastgehouden 
van de vernieuwde Europese “code of conduct for 
research integrity” (zie hierna).

In een derde keynote bijdrage had Geert Molenberghs 
het over de belangrijke en veranderende rol van 
statistiek, zowel in onderzoek als in de detectie van 
datafraude. 

Op het programma stond verder een dilemmaspel, 
met discussies over wat je zou doen in fictieve maar 
herkenbare concrete onderzoekssituaties. De namid-
dag bracht een sessie over de snel veranderende 
wereld van open science (open data, preregistra-
tion...) en het potentieel van het Open Science Frame-
work om openheid en integriteit van onderzoek te 
versterken. Verder was er een panelgesprek met 
journalisten en onderzoekers over de publieke commu-
nicatie over gevallen van wetenschapsfraude die 
bekend raken.

Nieuwe leden plechtig geïnaugureerd
Het symposium van 18 oktober sloot af met de plech-
tige inauguratie van de vier nieuwe leden van de 
VCWI, en het bedanken van de vier afzwaaiende 
leden. Met goede moed en oog voor rechtvaardig-
heid gaat de nieuwe VCWI de volgende jaren 
tegemoet.

Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke
Integriteit: nieuwe samenstelling

Bert Seghers

De voltallige VCWI, samenstelling van 2013-2017.

 

    

De vier nieuwe leden van de VCWI, vanaf 7 oktober 
2017.
 

Ann Nowé Ivo Lambrichts

Gert Storms Séverine Vermeire
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In het wereldwijde onderzoek is de laatste tien jaar veel 
veranderd. Onderzoek werd meer interdisciplinair, 
sectoroverschrijdend en grensoverschrijdend. Techno-
logische vooruitgang, nieuwe publicatiemodellen en 
een grotere wens voor transparantie hebben nieuwe 
uitdagingen op het vlak van onderzoeksintegriteit met 
zich meegebracht. De Europese gedragscode voor 
wetenschappelijke integriteit (2011, ESF & ALLEA) was 
dan ook aan een update toe.

In februari 2016 vroeg de 
Europese Commissie aan de 
Europese koepel van weten-
schapsacademieën ALLEA (ALL 
European Academies) om een 
revisie te maken van de 
Europese "code of conduct".  
De Europese Commissie        
wilde ernaar verwijzen in de 
onderzoekscontracten voor 
haar kaderprogramma's zoals 
Horizon 2020. De "Permanent 
Working Group Science and 
Ethics" van ALLEA zette een 
zeskoppige deelwerkgroep aan 
het werk. Naast academiele-
den uit Ierland, Finland, Hongarije, Nederland en 
Zwitserland was er ook een Belgisch lid in deze schrijf-
groep: Els Van Damme. Ze is lid van de KVAB - Klasse 
Natuurwetenschappen en ook lid van de VCWI. Zij 
zetelt namens de Belgische academiën in de ALLEA-
werkgroep voor wetenschap en ethiek.

De werkgroep stelde zich als doel om een meer 
bruikbare, toegankelijke (concrete!) Europese 
gedragscode te maken. Die moest rekening houden 
met de recente veranderingen van het onderzoeks-
landschap, zoals open science en samenwerking over 
grenzen van landen, sectoren en disciplines heen. De 
code moest natuurlijk van toepassing zijn op individuele 
onderzoekers en hun onderzoeksinstellingen, zoals 
universiteiten. Maar voor het eerst richt de code zich 
ook tot anderen die een deel van de verantwoordelijk-
heid dragen om goede onderzoekspraktijken te verze-
keren: agentschappen die onderzoek financieren, 
wetenschappelijke uitgevers, nationale toezichthou-
ders en ook de industrie.

Els Van Damme presenteerde op 18 oktober enkele 
krachtlijnen van de herziene versie.

-  De vier kernprincipes voor een verantwoordelijke 
onderzoekspraktijk zijn betrouwbaarheid, eerlijkheid, 
respect en verantwoordelijkheid. Onafhankelijkheid 
van ideologische, economische of politieke belangen 
wordt in de inleiding gepositioneerd als kerndeugd van 
een wetenschapper, onderliggend aan de rest van de 
code.

- Het belang van een complete ‘onderzoeksomgeving’ 
waarin goed en integer onderzoek kan bloeien, wordt 
in de verf gezet.

- Het onderdeel over mentorschap is uitgebreid 
omdat het zo belangrijk is – extra nadruk ligt op training 
in onderzoekdesign en methodologie. Training in 
onderzoeksintegriteit is niet enkel wenselijk voor 
startende onderzoekers, maar is essentieel in alle stadia 
van de loopbaan.

- Er is een nieuwe sectie over goede praktijken in 
onderzoeksprocedures. 

- Een aantal toevoegingen over datamanagement 
en deelpraktijken reflecteren de toegenomen focus op 
open data.

- Er is een nieuw onderdeel over collaboratief onder-
zoek, gebaseerd op het Montreal Statement on 
Research Integrity in Cross-Boundary Research Colla-
borations. Partners in een samenwerking moeten het in 
de beginfase van hun samenwerking eens worden 
over de procedures om zo transparant en open moge-
lijk over het onderzoek te communiceren, de gezamen-
lijke verantwoordelijkheid voor de samenwerking en de 
intellectuele eigendomsrechten van elke partner.

- De nieuwe code onderstreept het belang van het zo 
snel mogelijk ter beschikking stellen van onderzoek aan 
collega's. De Open Science-agenda is hierin een sterke 
stimulans. Vele onderzoeksfinanciers zoals de Europese 
Commissie verplichten nu al open access-publicatie. 
Foutjes in de onderzoeksliteratuur snel rechtzetten en 
foute conclusies of data terugtrekken, dat moet 
beloond worden! Het is goed om alle onderzoeksresul-
taten te publiceren (ook de negatieve resultaten zijn 
waardevol). Zo zijn collega-wetenschappers beter op 
de hoogte om hun eigen werk te plannen. Vooral in 
klinisch onderzoek kan dit een groot verschil maken op 
vlak van patiëntenlijden.

Nieuwe gedragscode voor de wetenschap
Els Van Damme & Bert Seghers

- Een aantal onaanvaardbare praktijken die niet aan 
bod kwamen in de vorige code wordt opgesomd. Het 
betreft praktijken zoals het onjuist voorstellen van 
wetenschappelijke verwezenlijkingen, het selectief 
citeren, het ondersteunen van predatory journals.

De herziening van de gedragscode had heel wat 
voeten in de aarde. Het was een constructieve samen-
werking tussen vele partijen. Er werd een uitgebreide 
stakeholdersbevraging opgezet met een meeting in 
Brussel (november 2016) en schriftelijke feedbackron-
des. Tientallen organisaties gaven input, waaronder de 
academies, de Europese Commissie, industriële associ-
aties, de Global Young Academy, LERU, de EUA, COPE 
en Science Europe, het netwerk van wetenschapsfi-
nanciers, waarvan het FWO lid is. Ook ENRIO (European 
Network of Research Integrity Offices, waarvan de 
VCWI lid is) bundelde de feedback van haar 
lid-organisaties, nationale wetenschappelijke integri-
teitsorganen over heel Europa.

Het plan is om de code over heel Europa te versprei-
den, en ervoor te zorgen dat dit Europese kader zich 
vertaalt in (nieuwe) nationale en lokale codes. Anno 
2017 zijn de codes voor wetenschappelijke integriteit 
doorheen Europa immers nog heel divers van opzet, 
lengte en inhoud. De code is een levend document, 
dat binnen een paar jaar opnieuw zal herzien worden.

De tekst van de code zelf telt slechts 7 A5-pagina's, in 
een opgemaakt boekje van 20 pagina's (inclusief 
appendices).

The European Code of Conduct for Research Integrity – 
revised edition kan men downloaden op de websites 
van de VCWI (www.vcwi.be) of ALLEA 
(www.allea.org). Wie een gedrukt exemplaar wenst (of 
een groot aantal), kan contact opnemen met de 
VCWI (secretaris@vcwi.be). 
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Zou het niet fantastisch zijn als we alle kennis van de 
talrijke wetenschappers in Vlaanderen zouden kunnen 
toegankelijk maken voor het brede publiek? Jonge 
mensen via sociale media bereiken met inspirerende 
colleges van topprofessoren? Dat is precies het idee 
achter de Universiteit van Vlaanderen, waaraan de 
Jonge Academie meewerkt.

De Universiteit van Vlaanderen is geen fysieke universi-
teit, maar een wetenschapscommunicatieplatform 
dat universitaire kennis zo breed mogelijk wil versprei-
den. Elke dag verschijnt online een college van een 
kwartier van een wetenschapper van één van de vijf 
Vlaamse universiteiten. Professoren en universitaire 
docenten geven korte colleges over de boeiendste en 
meest begeesterende materie van geestesweten-
schappers tot neurologen en bio-ingenieurs. Ze 
bouwen hun verhaal op rond een prikkelende vraag 
en vertellen het op een laagdrempelige manier, zodat 
kijkers geen voorkennis moeten hebben. De Universiteit 
van Vlaanderen heeft een professioneel productie- en 
redactieteam. Podiumproffen krijgen een uitvoerige 
sprekersbegeleiding met mediatraining. De spreker en 
regisseur bereiden het verhaal van een kwartier 
grondig voor.

College in de discotheek
Eind september gingen de eerste opnames door, over 
de thema’s brein en tijd. Niet in een typische aula, 
maar in danstempel Carré in Willebroek! De weten-
schappers krijgen zo een hip podium buiten hun 
comfortzone. Op die manier treedt de Universiteit van 
Vlaanderen met de academische kennis midden in de 
leefwereld van de jonge doelgroep.

De Universiteit van Vlaanderen trekt naar nog meer 
locaties waar je een prof niet onmiddellijk zou verwach-
ten. In elke studentenstad zal een pop-up-studio 
worden opgetrokken op de hipste plaatsen. Op één 
avond worden vijf colleges van een kwartier opgeno-
men, gevolgd door een vragenrondje. Achteraf kan 
het publiek aan de toog gezellig napraten met de 
proffen.

Vanaf 6 november wordt op elke schooldag een 
college online gezet. Je kan het bekijken op de website 
van de Universiteit van Vlaanderen of op YouTube. 

Mosterd in Nederland
De initiatiefnemers in Vlaanderen inspireren zich op de 
razend populaire Universiteit van Nederland. Die 
hanteert hetzelfde format: elke dag wordt een toegan-
kelijk college van een kwartier in het publiek domein 
gegooid. Iedereen mag het naar wens gebruiken, 
delen, verspreiden of bewerken. Dat maakt het moeilijk 
om de impact in te schatten. Op de officiële kanalen 
alleen kregen de filmpjes van de Universiteit van Neder-
land tientallen miljoenen views. De Universiteit van 
Nederland analyseerde die data om haar format te 
verbeteren. Welk soort titels trekken veel kijkers? Op 
welke momenten haken kijkers af?

In Nederland is er een hype-effect merkbaar. De zaal is 
altijd uitverkocht; er is een wachtlijst. Na het college 
neemt het jonge publiek selfies met de professor en ze 
delen die op sociale media. Studenten tonen filmpjes 
aan hun grootouders om uit te leggen wat zij studeren. 
In de les gebruiken leerkrachten stukjes van een filmpje 
– leerlingen kijken dan spontaan verder thuis.

Dankzij hun optreden in de Universiteit van Nederland 
zijn sommige professoren bekend geworden in de 
media.

Winnende samenwerking met de Jonge Academie
De nieuwe vzw is een samenwerking tussen de vijf 
Vlaamse universiteiten, de Jonge Academie, Knack en 
VRT. Zo kan de wetenschappelijke sterkte van de 
Vlaamse onderzoekers gecombineerd worden met de 
slagkracht van o.a. de openbare omroep. Dagelijks 
gaan Radio 1 en Knack dieper in op het onderwerp 
van de dag.

De Jonge Academie is sinds het begin betrokken bij de 
Universiteit van Vlaanderen. De JA gelooft in hun 
vernieuwende vorm van wetenschapscommunicatie 
voor jong en oud: de Universiteit van Vlaanderen geeft 
de wetenschap een gezicht en maakt tijdloze kennis 
toegankelijk via populaire media. De JA zal in de eerste 
plaats meehelpen om (jonge) onderzoekers aan te 
brengen.

De Universiteit van Vlaanderen
Bert Seghers

Lieve Van Hoof en Niel Hens lichten de bijdrage van de Jonge Academie toe tijdens de persconferentie op de VRT.

V.l.n.r. Luc De Schepper (rector UHasselt), Caroline Pauwels (rector VUB), Herman Van Goethem (rector UAntwerpen), Niel Hens & Lieve 
Van Hoof (voorzitters Jonge Academie), Johnny Quidé (voorzitter Universiteit van Vlaanderen), Luc Sels (rector KU Leuven). Achter Luc Sels 
staat Paul Lembrechts (CEO VRT).
 

 

Op 20 september 2017 ondertekenden JA-voorzitters 
Lieve Van Hoof en Niel Hens tijdens een persconferen-
tie op de VRT de stichtingsoorkonde (foto). Die krijgt nu 
een mooie plaats in de Academie.

Inschrijven op de nieuwsbrief van de Universiteit van 
Vlaanderen kan op hun website 
www.universiteitvanvlaanderen.be. Meer info over de 
Jonge Academie op www.jongeacademie.be.



Vanaf 18 oktober is Incantations (double double) te 
zien in de Brusselse Bozar, een nieuwe installatie van 
beeldend kunstenaar Ana Torfs. Het werk werd opge-
nomen in de Europalia Indonesia tentoonstelling Power 
and Other Things, die werd samengesteld door curato-
ren Riksa Afiaty en Charles Esche.

De titel van Torfs’ installatie klinkt als een toverspreuk, 
maar wat zou er eigenlijk betoverd of bezworen 
worden? Merriam-Webster woordenboek verklaart dat 
het woord incantation rechtstreeks van het Latijnse 
incantare (betoveren) is afgeleid, dat op zijn beurt 
cantare (zingen) als wortel heeft. Het doet ons er aan 
herinneren dat magie en rituelen altijd met zingen en 
muziek gepaard gaan. In An Encyclopedia of Shama-
nism (C. Pratt, 2007) wordt vermeld dat een incantation 
een magische reeks woorden is die macht geeft om 
handelingen te manipuleren. 

Sommige bezoekers herkennen misschien in de 
tentoongestelde schaduwpoppen één van de tien 
inktvlekken die door Hermann Rorschach, een Zwitserse 
psychiater, in 1921 werden gepubliceerd. De 
Rorschachtest, een controversiële psychologische test, 
werd vanaf de jaren 1930 erg populair in de VS, ook bij 
antropologen tijdens veldwerk. Uit verschillende 
Rorschach-protocollen, de schriftelijke neerslag van 

alle mondelinge reacties die een of meer proefperso-
nen gaven op elk van de tien platen met inktvlekken, 
creëerde Torfs een Engelstalig script met 120 liedtek-
sten voor zes stemmen. Ze selecteerde fragmenten uit 
protocollen die tussen 1938 en 1981 werden opgete-
kend door antropologen op het eiland Alor (toen een 
Nederlandse kolonie in het huidige Indonesië), in 
Noord-Amerikaanse indianenreservaten, in Japan, 
Algerije en China, maar ze nam ook fragmenten op uit 
verslagen van Hermann Rorschach. Torfs raakte gefas-
cineerd door dit materiaal, de poëzie van de woorden 
zelf, als taal en literatuur. 

Voor de opnames maakten zes zangeressen van 
verschillende leeftijden muzikale improvisaties op basis 
van een Javaanse vertaling van Torfs’ script. De tien 
Rorschach-inktvlekken werden door Javaanse 
ambachtslui vertaald in schaduwpoppen die door 
Nanang Hape, een jonge poppenspeler uit Jakarta, tot 
leven werden gewekt. 

De tentoonstelling Power and Other Things loopt tot en 
met 21 januari 2018 in Bozar te Brussel. Van Ana Torfs 
loopt momenteel ook de solotentoonstelling Figments 
& Fragments in het Pori Art Museum in Finland en dit tot 
25 februari 2018. Zie ook www.anatorfs.com. 

Vooruitblik:  Nieuwe installatie van Ana Torfs op de Europalia Indonesia tentoonstelling 
Power and Other Things in Bozar van 18 oktober 2017 tot 21 januari 2018
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Standpunten 48: Datawetenschappen en gezondheids-
zorg

De toepassing van dataweten-
schappen in de gezondheidszorg 
biedt mogelijkheden op verschil-
lende vlakken: het verhogen van 
de effectiviteit en kwaliteit van 
de zorg voor de patiënt, een 
betere gezondheid voor de 
bevolking in het algemeen en 
een daling van de kosten. 

Met Big Data kunnen ongeziene 
hoeveelheden informatie ver- 
werkt worden om nieuwe patro-
nen te ontdekken. Beter gebruik 
van gezondheidsgerelateerde 
gegevens kan helpen om ziekten 

beter te begrijpen, betere diagnoses te stellen, thera-
pieën te evalueren en nieuwe te ontwikkelen… 
Hiervoor moeten medische gegevens beschikbaar zijn 
op zodanige wijze dat de identiteit van de patiënt niet 
te achterhalen is.

Het evenwicht tussen bescherming van persoonsgege-
vens enerzijds en het creëren van kansen voor onder-
zoek en productontwikkeling anderzijds is cruciaal. De 
huidige EU-richtlijn (General Data Protection Regula-
tion) tracht deze twee doelstellingen te verzoenen. Het 
ontbreekt nu echter nog aan een wetgevend kader 
voor het ter beschikking stellen van medische data op 
een betrouwbare, transparante wijze en met respect 
voor de privacy van de patiënt. Dit Standpunt formu-
leert aanbevelingen voor het toekomstige beleid 
inzake big data in de gezondheidszorg.

Auteurs: Pascal Verdonck, Marc Van Hulle, Bart De 
Moor, Erik Mannens, Rudy Mattheus, Geert Molen-
berghs, Femke Ongenae, Marc Peters, Bart Preneel, 
Frank Robben

Standpunten 49: Privacy in tijden van internet, sociale 
netwerken en big data

Bescherming van onze persoonsgegevens is een 
grondrecht. De leefwereld van 
jong en oud wordt vandaag 
gekenmerkt door een 
verregaande digitalisering: 
internet-der-dingen, informatiever-
garing over locaties, sociale 
media, het aanwenden van big 
data in het profileren van passa-
giers en consumenten… Welke 
gevaren voor onze privacy 
houden zich schuil in onze digitale 
leefwereld?

Dit Standpunt van de Koninklijke 
Vlaamse Academie van België  
voor Wetenschappen en Kunsten 

richt zich vooral tot privégebruikers van alle generaties 
die zich, al dan niet terecht, zorgen maken over de 
gevaren waaraan  hun privacy blootgesteld is in een 
wereld van big data. Lezers krijgen een dieper inzicht in 
de mogelijkheden en beperkingen van de technolo-
gie, maar ook in commerciële belangen en hun relatie 
tot de  inperking van en de gevaren voor onze 
persoonlijke privacy. Een aantal gevallenstudies maakt 
de problematiek aanschouwelijk en concreet. Het 
Standpunt besluit met aanbevelingen voor 
ICT-verantwoordelijken, alerte burgers, bouwers van 
ICT- en Internet der Dingen-apparaten, overheden, 
bedrijven en het onderwijs.

Auteurs: Yolande Berbers, Mireille Hildebrandt, Joos 
Vandewalle, Willem Debeuckelaere, Paul De Hert, Yvo 
Desmedt, Frank De Smet, Karolien Poels, Jo Pierson, 
Bart Preneel

Standpuntvoorstelling met debat op 14 november om 
17u. www.kvab.be/standpunt-privacy 

Van Beek B., The archive of the architektones Kleon 
and Theodoros (P. Petrie Kleon), Collectanea Hellenis-
tica (KVAB), Volume VII, Peeters, Leuven, 2017 (ISBN: 
978-90-429-3500-6, € 92). 

In dit boek werden 124 Griekse papyri uitgegeven, 
hoofdzakelijk brieven en rekeningen uit het archief van 
Kleon en Theodoros, de ingenieurs die verantwoorde-
lijk waren voor het onderhoud van het enorme irrigatie-
systeem in de Egyptische provincie Fayum tijdens de 
regeringen van Ptolemaeus II en III, tussen 260 en 237 
voor Chr. Ze hadden ook verantwoordelijkheden over 
de steengroeven en de bouwconstructiewerken. Het 
archief van Kleon stamt uit dezelfde tijd als het 
bekende archief van Zenon en opent een venster op 
dezelfde multiculturele samenleving, maar vanuit een 
andere hoek. De meeste teksten waren al gepubli-
ceerd in het begin van de 20ste eeuw, maar met veel 
fouten en op een heel gebruiksonvriendelijke wijze; 37 
zijn hier nu voor het eerst gepubliceerd. In de nieuwe 
editie werden ook de papyrologi-
sche studies uit de laatste eeuw 
opgenomen en de personen 
worden tevens in hun historische 
context gesitueerd, een koninklijk 
bezoek aan de provincie in 253 
voor Chr. incluis. De familie van 
Kleon woonde in de hoofdstad 
Alexandrië, meer dan 300 km ten 
noorden van zijn arbeidsplaats, en 
ze onderhield nauwe contacten 
met het koninklijk hof, terwijl de 
architecten zelf ook petitiebrieven 
ontvingen van Egyptische steen-
houwers in een veeleer pover 
Grieks.

Nieuwe Standpunten van de Academie

Recente publicaties in de KVAB-reeksen 
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Vincent Ginis (VUB, Fotonica) voor zijn interactieve 
website als onderdeel van zijn multimediale communi-
catie over wetenschap en onderwijs, die ook de 
aandacht van de pers trekt. 

Han Lamers en Bettina Reitz-Joosse (KU Leuven, Rijksuni-
versiteit Groningen, Klassieke Talen) voor hun goed 
opgezette en opgevolgde pers- en publiekscommuni-
catiecampagne naar aanleiding van de publicatie 
van hun boek The Codex Fori Mussolini: A Latin Text of 
Italian Fascism (Londen, 2016)  in Vlaanderen en 
Nederland. De (internationale) weerklank toont aan 
dat de inspanning loont.

Anneleen Masschelein (KU Leuven, Culturele Studies) 
voor het project dat ze samen met haar collega’s 
opzette en dat een mooie kruisbestuiving tussen kunst 
en wetenschap realiseert in het kader van 500 jaar 
Utopia. Met de vele facetten wordt een ruim en divers 
publiek bereikt: een artist-in-residence programma, 
een tentoonstelling in het Arenbergpark en een app 
voor kinderen.

Vera Meynen (UAntwerpen, Materiaalsynthese)  voor 
de jarenlange inspanning van het hele Kekulé-cyclus 
team om deze lezingenreeks maatschappelijk 
relevant, interessant en draaiende te houden.

Evgenia Salta (VIB, KU Leuven, Neurowetenschap) voor 
haar interactieve, leer-door-te-ondervinden workshop 
voor kinderen, over een thema dat direct relevant is in 
onze vergrijzende samenleving en velen van ons 
aanbelangt. De kinderen pikken niet alleen weten-
schappelijke informatie op, ze worden ook aan het 
denken gezet over het gebruik van proefdieren, wat 
een extra dimensie toevoegt.

Alex Haider, Margret Oberhofer en Arvi Sepp (VUB, 
UAntwerpen, Duitse Letterkunde) voor de volgehou-
den organisatie van een reeks evenementen waar het 
publiek op informele manier kennis kan maken met, of 
de kennis kan onderhouden van de Duitse cultuur, 
literatuur, geschiedenis… 

Dirk Lefeber (VUB, Robotica) voor zijn team’s deelname 
aan het Cybathlon-event, met bijhorende communi-
catie via Twitter, Facebook en Youtube in combinatie 
met regelmatige nieuwsberichten op de website, om 
de positieve impact van robotica (ook) wat aandacht 
te geven en tegelijk jongeren misschien warm te 
maken om later deze (studie)richting uit te gaan.

Ben Verhoeven (UAntwerpen, Computationele 
Taalkunde) voor zijn veelvuldige deelname aan 
initiatieven en vormingen op het vlak van weten-
schapscommunicatie (FameLab, Bright Club BXL, 
Wetenschapsweek, Dag van de Wetenschap, Kinder-
universiteit). Dit getuigt van zijn doorgedreven zin om 
de passie voor zijn onderzoeksdomein te delen met het 
publiek.

Worden onderscheiden met jaarprijzen:

Huib Huyse en Filip Meysman (VUB & KU Leuven, Milieu-
chemie, Duurzame Ontwikkeling) voor het Citizen 
Science project, waarbij de  inwoners van Antwerpen 
zelf kunnen ontdekken hoe het gesteld is met de 
luchtkwaliteit in hun straat en hen op die manier zelf 
ambassadeur laten worden van maatregelen voor 
gezondere lucht. 

François De Schutter, Ben Laenen, David Lagrou en 
Dries Vos (VITO, Geothermie) voor hun Musical 
‘ontSTEMd!’ en de belevingsdagen op de Balmatt-site, 
een project volledig buiten de typische comfortzone 
van onderzoekers (dans, theater, muziek), en met de 
betrokkenheid van 3000 leerlingen. 

Sebastiaan Derese en Arne Verliefde (UGent, Fysico-
chemie) voor het project dat het publiek doet naden-
ken over de dringende nood in derdewereldlanden 
naar een 'eco'-oplossing voor de verwerking van 
afvalwater. Zij brachten dit thema ook op ludieke wijze 
tijdens de Gentse Feesten waarbij de mensen zelf 
ervaren dat wetenschap echt een antwoord biedt.

Gwen de Wasseige (VUB, Natuurkunde) voor de reeks 
activiteiten georganiseerd in het kader van een weten-
schappelijke reis naar de Zuidpool, standplaats van het 
IceCube project met de grote neutrinodetector 
ingegraven in het ijs. Met haar inspanning brengt zij 
Antarctica dichter bij het grote publiek en gunt hun zo 
tevens een blik achter de schermen van Big Science. 

Marjan Doom (UGent, Anatomie, Morfologie) voor de 
tot de verbeelding sprekende kruisbestuiving tussen 
wetenschap en kunst op een unieke locatie en in 
samenwerking met drie instituten. Er werd voldoende 
aandacht besteed om het onderwerp te brengen voor 
een breed publiek, van secundaire scholen over 
onderzoekers tot een kunst- en cultuurminnend publiek.

Jan Van der Stock en Annelies Vogels (Illuminare, KU 
Leuven, Kunstgeschiedenis) voor hun internationaal 
gewaardeerde tentoonstelling. Het werk van het 
volledige team van Illuminare (Studiecentrum voor 
Middeleeuwse Kunst, KU Leuven) bracht een massa 
mensen in contact met de onderzoeksresultaten van 
een grote groep academici uit de humane weten-
schappen.

Martijn Peters (UHasselt, Biomedische Wetenschappen) 
voor zijn originele en entertainende manier om als 
wetenschapsvlogger het leven van een wetenschap-
per achter de schermen te laten zien. Als gepassio-
neerde wetenschapscommunicator poogt hij om via 
sociale media jongeren op termijn warm te maken om 
de wereld van de wetenschap te ontdekken en te 
vervoegen.

Laureaten Wetenschapscommunicatie

De KVAB en de Jonge Academie reiken jaarlijks de 
“onderscheidingen wetenschapscommunicatie” uit 
aan wetenschappers met een sterke verdienste in 
wetenschapscommunicatie. Ieder jaar worden twee 
types onderscheidingen uitgereikt: een loopbaanprijs 
voor een onderzoeker die gedurende zijn of haar hele 
loopbaan grote inspanningen voor wetenschapscom-
municatie deed met daarnaast een aantal jaarprijzen 
voor onderzoekers die zich gedurende het voorbije jaar 
intensief hebben ingezet voor een concreet project 
rond wetenschapscommunicatie. De laureaten voor 
2017 werden bekendgemaakt op 21 september 2017. 
De uitreiking heeft plaats in de KVAB op 16 november 
2017.

Loopbaanprijs 2017:

Filip Lardon (UAntwerpen, Geneeskunde) wordt onder-
scheiden voor zijn jarenlange inzet met betrekking tot 
sensibilisering en informatiedoorstroming rond gezond-
heid en ziekte, voornamelijk rond kanker. Inzichten en 
vooruitzichten van het wetenschappelijk kankeronder-
zoek vertaalt hij op een laagdrempelige manier voor 
het brede publiek, onder andere met boeken en 
voordrachten. In het bijzonder wordt hij geprezen voor 
zijn blijvend enthousiaste inzet om de problematiek van 
roken bij de “bron” aan te pakken: het informeren en 
sensibiliseren van een zo ruim mogelijk publiek en dan 
vooral jongeren. Meerdere boeken, voordrachten, een 
speciaal ontwikkelde website, een fietsevenement, 
veelvuldige tussenkomsten in allerhande media, een 
enorme en continue inzet om de gemeenschap en de 
jongeren te informeren. Met zijn antirookvoordrachten 
bereikte hij al in totaal meer dan 10.000 scholieren. Zij 
die hij niet persoonlijk kan benaderen probeert hij toch 
te bereiken door de uitwerking van een gedifferenti-
eerd les- en informatiepakket op maat van leerlingen 
en leerkrachten. 
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Een grotere rol voor de Europese academies in het 
Europees politiek en maatschappelijk leven

Joos Vandewalle

Bij het aantreden van de nieuwe Europese Commissie 
(EC) werd het systeem van wetenschappelijk advies 
voor de EC grondig gewijzigd, met de creatie van het 
Scientific Advice Mechanism (SAM). Hierbij werd een 
grotere rol aan de Europese academies toebedeeld.
 
Vooreerst werd in november 2015 een High Level 
Group (HLG) van 7 Scientific Advisors benoemd 
waarvoor een uitnodiging gericht werd aan de acade-
mies om leden voor die HLG voor te dragen. De HLG 
levert sindsdien aan de Commissie kwaliteitsvolle, 
tijdskritische en onafhankelijke wetenschappelijke 
adviezen over specifieke beleidsvraagstukken waar 
dergelijk advies kritisch is voor de ontwikkeling van het 
beleid of de wetgeving in de Unie. Hun advies is 
gesteund op de best mogelijke wetenschappelijke 
evidentie. 

Aansluitend daarbij is op 13 december 2016 het 
samenwerkingsverband SAPEA (Science Advice for 
Policy by European Academies) gestart. SAPEA voert 
een project uit voor de EC als een samenwerkingsver-
band van vijf Europese academienetwerken: Acade-
mia Europaea, ALLEA (ALL European Academies), 
EASAC (European Academies Science Advisory Coun-
cil), Euro-CASE (European Council of Academies of 
Applied Sciences, Technologies and Engineering), en 
FEAM (Federation of European Academies of 
Medicine). Het algemeen objectief van het project is 
om wetenschappelijke expertise bijeen te brengen, die 
tijdskritisch, onafhankelijk en evidentie-gebaseerd is uit 
meer dan 100 Europese academies en uit meer dan 40 
landen en die gericht is naar het hoogste beleidsni-
veau in Europa en het brede publiek. 
http://www.allea.org/asap-academies-sciences-
advice-to-policy/. Er is binnen SAM een duidelijke 
afbakening van de taakstellingen van de HLG en 
SAPEA. SAPEA is in handen van de academies en 
produceert wetenschappelijk onderbouwde studies en 
adviezen (evidence based advice), terwijl de HLG van 
7 wetenschappers politieke adviezen (policy advice) 
maakt. SAPEA werkt zowel bottom-up als top-down. 
Men voorziet o.a. hoorzittingen met belanghebben-
den, workshops en experteninterviews. SAPEA’s 

producten kunnen diverse vormen aannemen, zoals 
scoping artikels, evidentie reviewrapporten, weten-
schappelijke vaststellingen, rapporten, en studies. Om 
de hoogste kwaliteit te garanderen worden alle 
publicaties gereviewed door peers en onderschreven 
door de academienetwerken. Door deze activiteiten 
kan de transparantie vergroot worden en zo ambieert 
de Europese Commissie een toename van het 
publieke vertrouwen in de EU beleidsvoering.

Om de samenwerking tussen de academies te verster-
ken, en de academies te steunen bij het produceren 
van deze evidentie-gebaseerde beleidsadviezen in 
SAPEA werd op 21 en 22 september in Madrid een 
SAPEA workshop georganiseerd voor de academiever-
antwoordelijken uit Europa. Deze werd ook 
bijgewoond door vele voorzitters en verantwoordelij-
ken uit de vijf Europese Academienetwerken. De KVAB 
werd vertegenwoordigd door voorzitter Joos Vande-
walle (zie foto 8ste van links).
 
SAPEA heeft reeds 2 rapporten uitgebracht namelijk: 
cyberveiligheid in de digitale Europese eenheidsmarkt, 
en nieuwe technieken in landbouw en biotechnologie. 
Nu wordt gewerkt aan drie onderwerpen: voedsel uit 
de oceanen, autorisatieprocessen van plantbescher-
mingsproducten in Europa en nieuwe technologieën 
voor koolstofopslag en -gebruik: onderzoeks- en 
klimaataspecten. Meer informatie kan op de website 
verkregen worden https://www.sapea.info/topics/. 
Daarnaast werken een aantal overkoepelende 
academies zoals ALLEA, EASAC, Euro-CASE en FEAM 
aan rapporten over maatschappelijke thema’s. Vorige 
maand nog titelde de Standaard: “Europees advies 
noemt homeopathie ‘ongeloofwaardig’ ”, daarbij 
duidelijk verwijzend naar het EASAC rapport over 
homeopatische producten en praktijken dat toen 
verschenen was. De KVAB stimuleert de relevante 
Vlaamse onderzoekers of leden van KVAB of de Jonge 
Academie om deel te nemen aan deze werkgroepen. 
Ook op bestuursniveau is de KVAB vertegenwoordigd 
in enkele koepels van Europese academies, met 
erevoorzitter Hubert Bocken bij ALLEA en vast secretaris 
Freddy Dumortier bij EASAC.

Deelnemers aan de SAPEA workshop op 21 en 22 
september 2017 in het paleis van de Spaanse 
Koninklijke Academie van Engineering14

FOTO
 (ill. Filip Lardon

bij Jan)

Filip Lardon
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 Denkersprogramma

29 november 2017, 14.00 uur: Vlaams Denkerspro-
gramma ‘The Central Role of End Users in the Energy 
Transition’
11 & 12 december 2017: Slotsymposium van het 
denkersprogramma ‘The Limits of Transparency. What 
does Transparency show? What does Transparency 
hide?’, waarover meer informatie in deze Academie-
berichten p. 4-5.

 Academisch Cultureel Forum

Lezingen:
8 november 2017, 17.30 uur: Lezing door de laureaat 
van de Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke 
stichting 2016, Joris Vriens over: ‘Pijn komt binnen 
langs een achterpoort in de warmtegevoelige 
TRPM3 pijndetector’. 
15 november 17.30 uur. Voorstelling van de 
nieuwe gedichtenbundel 'Apeiron' van Frans 
Boenders aansluitend aan de vergadering van 
de Klasse Kunsten met inleiding door Mark 
Eyskens.

Eindejaarsrecital:
Vrijdag 24 november 2017, 19.30 uur: concert 
met werken van componisten-academieleden 
uit recentere periode uitgevoerd door het duo 
Jolente de Maeyer en Nikolaas Kende. 

 Contactfora

1 december 2017: Marc Nyssen (VUB): ‘Man and 
machine’

 Open Science

8 november 2017, 9.30 uur: Focusdag Open Science 
(Initiatief van Jonge Academie en Departement EWI 
van de Vlaamse overheid) 

 Standpunten

14 november 2017, 17.00 uur: ‘Privacy in tijden van 
internet, sociale netwerken en big data’, Standpunt-
voorstelling met debat

 Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie 

16 november 2017, 15.30 uur: Uitreiking van de 
onderscheidingen Wetenschapscommunicatie. 
De laureaten worden voorgesteld door Jan 
Hautekiet. De voorzitter van de Vlaamse 
Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit, 
prof. André Van Steirtegem, geeft een lezing over 
wetenschapscommunicatie en wetenschappe-
lijke integriteit. Over de laureaten vindt u in deze 
Academieberichten meer informatie p. 15-16.

Vincent Ginis (VUB, Fotonica) voor zijn interactieve 
website als onderdeel van zijn multimediale communi-
catie over wetenschap en onderwijs, die ook de 
aandacht van de pers trekt. 

Han Lamers en Bettina Reitz-Joosse (KU Leuven, Rijksuni-
versiteit Groningen, Klassieke Talen) voor hun goed 
opgezette en opgevolgde pers- en publiekscommuni-
catiecampagne naar aanleiding van de publicatie 
van hun boek The Codex Fori Mussolini: A Latin Text of 
Italian Fascism (Londen, 2016)  in Vlaanderen en 
Nederland. De (internationale) weerklank toont aan 
dat de inspanning loont.

Anneleen Masschelein (KU Leuven, Culturele Studies) 
voor het project dat ze samen met haar collega’s 
opzette en dat een mooie kruisbestuiving tussen kunst 
en wetenschap realiseert in het kader van 500 jaar 
Utopia. Met de vele facetten wordt een ruim en divers 
publiek bereikt: een artist-in-residence programma, 
een tentoonstelling in het Arenbergpark en een app 
voor kinderen.

Vera Meynen (UAntwerpen, Materiaalsynthese)  voor 
de jarenlange inspanning van het hele Kekulé-cyclus 
team om deze lezingenreeks maatschappelijk 
relevant, interessant en draaiende te houden.

Evgenia Salta (VIB, KU Leuven, Neurowetenschap) voor 
haar interactieve, leer-door-te-ondervinden workshop 
voor kinderen, over een thema dat direct relevant is in 
onze vergrijzende samenleving en velen van ons 
aanbelangt. De kinderen pikken niet alleen weten-
schappelijke informatie op, ze worden ook aan het 
denken gezet over het gebruik van proefdieren, wat 
een extra dimensie toevoegt.

Alex Haider, Margret Oberhofer en Arvi Sepp (VUB, 
UAntwerpen, Duitse Letterkunde) voor de volgehou-
den organisatie van een reeks evenementen waar het 
publiek op informele manier kennis kan maken met, of 
de kennis kan onderhouden van de Duitse cultuur, 
literatuur, geschiedenis… 

Dirk Lefeber (VUB, Robotica) voor zijn team’s deelname 
aan het Cybathlon-event, met bijhorende communi-
catie via Twitter, Facebook en Youtube in combinatie 
met regelmatige nieuwsberichten op de website, om 
de positieve impact van robotica (ook) wat aandacht 
te geven en tegelijk jongeren misschien warm te 
maken om later deze (studie)richting uit te gaan.

Ben Verhoeven (UAntwerpen, Computationele 
Taalkunde) voor zijn veelvuldige deelname aan 
initiatieven en vormingen op het vlak van weten-
schapscommunicatie (FameLab, Bright Club BXL, 
Wetenschapsweek, Dag van de Wetenschap, Kinder-
universiteit). Dit getuigt van zijn doorgedreven zin om 
de passie voor zijn onderzoeksdomein te delen met het 
publiek.

Worden onderscheiden met jaarprijzen:

Huib Huyse en Filip Meysman (VUB & KU Leuven, Milieu-
chemie, Duurzame Ontwikkeling) voor het Citizen 
Science project, waarbij de  inwoners van Antwerpen 
zelf kunnen ontdekken hoe het gesteld is met de 
luchtkwaliteit in hun straat en hen op die manier zelf 
ambassadeur laten worden van maatregelen voor 
gezondere lucht. 

François De Schutter, Ben Laenen, David Lagrou en 
Dries Vos (VITO, Geothermie) voor hun Musical 
‘ontSTEMd!’ en de belevingsdagen op de Balmatt-site, 
een project volledig buiten de typische comfortzone 
van onderzoekers (dans, theater, muziek), en met de 
betrokkenheid van 3000 leerlingen. 

Sebastiaan Derese en Arne Verliefde (UGent, Fysico-
chemie) voor het project dat het publiek doet naden-
ken over de dringende nood in derdewereldlanden 
naar een 'eco'-oplossing voor de verwerking van 
afvalwater. Zij brachten dit thema ook op ludieke wijze 
tijdens de Gentse Feesten waarbij de mensen zelf 
ervaren dat wetenschap echt een antwoord biedt.

Gwen de Wasseige (VUB, Natuurkunde) voor de reeks 
activiteiten georganiseerd in het kader van een weten-
schappelijke reis naar de Zuidpool, standplaats van het 
IceCube project met de grote neutrinodetector 
ingegraven in het ijs. Met haar inspanning brengt zij 
Antarctica dichter bij het grote publiek en gunt hun zo 
tevens een blik achter de schermen van Big Science. 

Marjan Doom (UGent, Anatomie, Morfologie) voor de 
tot de verbeelding sprekende kruisbestuiving tussen 
wetenschap en kunst op een unieke locatie en in 
samenwerking met drie instituten. Er werd voldoende 
aandacht besteed om het onderwerp te brengen voor 
een breed publiek, van secundaire scholen over 
onderzoekers tot een kunst- en cultuurminnend publiek.

Jan Van der Stock en Annelies Vogels (Illuminare, KU 
Leuven, Kunstgeschiedenis) voor hun internationaal 
gewaardeerde tentoonstelling. Het werk van het 
volledige team van Illuminare (Studiecentrum voor 
Middeleeuwse Kunst, KU Leuven) bracht een massa 
mensen in contact met de onderzoeksresultaten van 
een grote groep academici uit de humane weten-
schappen.

Martijn Peters (UHasselt, Biomedische Wetenschappen) 
voor zijn originele en entertainende manier om als 
wetenschapsvlogger het leven van een wetenschap-
per achter de schermen te laten zien. Als gepassio-
neerde wetenschapscommunicator poogt hij om via 
sociale media jongeren op termijn warm te maken om 
de wereld van de wetenschap te ontdekken en te 
vervoegen.

Laureaten Wetenschapscommunicatie

De KVAB en de Jonge Academie reiken jaarlijks de 
“onderscheidingen wetenschapscommunicatie” uit 
aan wetenschappers met een sterke verdienste in 
wetenschapscommunicatie. Ieder jaar worden twee 
types onderscheidingen uitgereikt: een loopbaanprijs 
voor een onderzoeker die gedurende zijn of haar hele 
loopbaan grote inspanningen voor wetenschapscom-
municatie deed met daarnaast een aantal jaarprijzen 
voor onderzoekers die zich gedurende het voorbije jaar 
intensief hebben ingezet voor een concreet project 
rond wetenschapscommunicatie. De laureaten voor 
2017 werden bekendgemaakt op 21 september 2017. 
De uitreiking heeft plaats in de KVAB op 16 november 
2017.

Loopbaanprijs 2017:

Filip Lardon (UAntwerpen, Geneeskunde) wordt onder-
scheiden voor zijn jarenlange inzet met betrekking tot 
sensibilisering en informatiedoorstroming rond gezond-
heid en ziekte, voornamelijk rond kanker. Inzichten en 
vooruitzichten van het wetenschappelijk kankeronder-
zoek vertaalt hij op een laagdrempelige manier voor 
het brede publiek, onder andere met boeken en 
voordrachten. In het bijzonder wordt hij geprezen voor 
zijn blijvend enthousiaste inzet om de problematiek van 
roken bij de “bron” aan te pakken: het informeren en 
sensibiliseren van een zo ruim mogelijk publiek en dan 
vooral jongeren. Meerdere boeken, voordrachten, een 
speciaal ontwikkelde website, een fietsevenement, 
veelvuldige tussenkomsten in allerhande media, een 
enorme en continue inzet om de gemeenschap en de 
jongeren te informeren. Met zijn antirookvoordrachten 
bereikte hij al in totaal meer dan 10.000 scholieren. Zij 
die hij niet persoonlijk kan benaderen probeert hij toch 
te bereiken door de uitwerking van een gedifferenti-
eerd les- en informatiepakket op maat van leerlingen 
en leerkrachten. 

 Frans Van Cauwelaertfonds 

6 december 2017, om 17.30 uur: Academische 
zitting met uitreiking van de Frans Van Cauwelaert-
prijs 2017. Laureaat Philippe Tassin (VUB) geeft 
toelichting over zijn onderzoek: ‘Metamaterialen: 
wat de natuur niet kan, kunnen we zelf soms beter’.

 Benoemd

Professor Tine Baelmans (Klasse Technische Weten-
schappen) werd aangesteld tot vicerector Onder-
wijsbeleid en Innovatie en Ondernemerschap van 
de KU Leuven. Baelmans is elektrotechnisch-
werktuigkundig ingenieur, richting mechanica, 
energieconversie (KU Leuven, 1987) en behaalde in 
1993 het doctoraat in de toegepaste wetenschap-
pen. Zij werd docent (1997), hoofddocent (2000) en 
hoogleraar (2003) aan de KU Leuven, en is sinds 2006 
gewoon hoogleraar. Zij was reeds vicerector 
Studentenbeleid en Diversiteitsbeleid van de KU 
Leuven van 2009 tot 2013. 

Professor Rik Van de Walle (Klasse Technische 
Wetenschappen) werd recentelijk verkozen tot 
rector van de Universiteit Gent. Van de Walle is 
burgerlijk natuurkundig ingenieur (UGent, 1994) en 
doctor in de toegepaste wetenschappen richting 
natuurkunde (1998). Hij  was postdoctoraal onder-
zoeker aan de Universiteit van Arizona in Tucson 
(USA), werd docent aan de UGent in 2001, hoogle-
raar in 2004 en gewoon hoogleraar in 2010. Hij was 
decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschap-
pen en Architectuur van 2012 tot 2017. 

 Onderscheiden:

Fien Troch (Klasse Kunsten) kaapte de hoofdprijzen 
weg op het filmfestival van Oostende.

Haar film Home (zie Academieberichten 64, okt 
2016, 11-13) werd zesmaal bekroond met een Ensor. 
De hoofdprijs voor beste film werd uitgereikt door 
minister Sven Gatz en de voorzitter van de jury 

professor Caroline Pauwels (Klasse Menswetenschap-
pen). Andere Ensors werden aan Home toegekend 
voor beste regisseur (Fien Troch), beste mannelijke 
acteur (de gezamenlijke mannelijke cast van de film: 
Loïc Bellemans, Mistral Guidotti en Sebastian Van Dun), 
beste actrice (Lena Suijkerbuijk), beste vrouwelijke bijrol 
(Els Deceukelier) en beste montage (Nico Leunen).  

Voormalige Vlac-fellow Craig Harline genomineerd 
voor de Libris Geschiedenisprijs 2017

In de lente van 2011 verbleef Craig Harline (Brigham 
Young University, USA) als VLAC-fellow in de KVAB om er 
te werken aan zijn boek Jacobs vlucht. Een familiesaga 

uit de Gouden Eeuw, i.s.m. Jan Roegiers (KVAB) 
en Guido Marnef (UAntwerpen). Deze historische 
studie behandelt  drie generaties van de familie 
Rolandus, die voor hun geloofsovertuiging steeds 
op de vlucht waren: de oudste Jacob voor de 
Spanjaarden omdat hij protestant was gewor-
den, de middelste, Thimoteus, omdat hij zich 
onmogelijk maakte in zijn omgeving, en de jongste 
Jacob voor het protestantse Noorden toen hij zich tot 
het katholicisme bekeerde. Het boek is nu genomi-
neerd voor de Libris Geschiedenis Prijs 2017 en behoort 
tot de laatste vijf historische werken waaraan mogelijk 
op 29 oktober e.k. de Libris Geschiedenis Prijs 2017 zal 
worden toegekend. 

Officiële erkenning van BioPontis Alliance door Maggie 
De Block

BioPontis Alliance for Rare Diseases (zie ook 
Academieberichten nr. 61 en 62, telkens p. 21) 
werd op 5 oktober 2017 officieel erkend en 
ondersteund door federaal minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Erik 
Tambuyzer (Klasse Technische Wetenschappen) 
was mede-initiatiefnemer van dit project, dat 
wereldwijd de vooruitgang van het basisonder-
zoek tracht op te volgen en te coördineren, voorname-
lijk op het vlak van de biotechnologie en de genetica, 
voor meer dan 7000 zeldzame ziekten met als doel de 
behandeling van de patiënten te versnellen. 
Tambuyzer werd kort geleden als voorzitter van BioPon-
tis Alliance opgevolgd door em. Prof. Dr. Jean-Jacques 
Cassiman. 

Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting 2018

In 2018 wordt de Prijs van de VWS uitgereikt in de 
Exacte Wetenschappen. Kandidaturen moeten 
worden ingediend  uiterlijk op 31 december 2017. De 
prijs bedraagt 10.000 euro en wordt toegekend op 
basis van wetenschappelijke criteria en de betekenis 
van de studie voor de versterking van de wetenschap-
pelijke, maatschappelijke of culturele positie van 
Vlaanderen in de wereld. Het reglement en de inschrij-
vingsformulieren zijn te vinden op www.kvab.be. 

Frans Van Cauwelaertprijs 2018

In 2018 wordt de Frans Van Cauwelaertprijs uitgereikt in 
de humane wetenschappen, in de economische, 
pedagogische, psychologische, rechtskundige, sociale 
en politieke wetenschappen. Kandidaturen kunnen 
worden ingediend tot 30 april 2018. De prijs bedraagt 
7.500 euro.
 

 

Frans Boenders ontpopt zich tot een 
waar klassiek dichter: diepzinnig, 
verheven, belezen en bereisd, 
rondcirkelend als een adelaar op 
eenzame hoogten.

(Dr. Rik Hemmerijckx, conservator 
Emile Verhaerenmuseum)

De dichter, zoals elke kunstenaar, 
streeft naar een optimum tussen 
volkomen redundantie waarbij je alles 
wat gezegd, getoond of verklankt wordt 
al vooraf kan raden, en totale 
informatie waarbij alles volkomen 
nieuw is. Redundantie in een gedicht 
vind je onder meer bij metrum, rijm en 
gangbare woordenschat; informatie in 
het doorbreken van dit alles via 
beelden, verrassende klanken, woorden 
en ... inhoud.
 Frans Boenders bewandelt met 
succes al deze paden.

(Prof. em. dr. Etienne Vermeersch)

Wie zijn (Boenders’) poëzie kent, kent 
zijn voorkeur voor het sonnet. Hoewel 
ik zelf geen sonnetten schrijf, houd ik 

van onmiskenbare vormen. Geen 
dichtkunst zonder een of andere vorm. 

Het poëtische zit nu eenmaal in de 
vorm, in die mate zelfs dat er zonder 

die vorm geen poëzie meer over is.

(Benno Barnard)

Deze sonnetten getuigen naar vorm 
en inhoud van een intellectueel 

karakter dat, zelfs al spreiden ze 
puntig en soms brisant over zo 

algemene topoi als de vrouw, de lust, 
de liefde, de melancholie, het 

voorbijgaan van de tijd en ‘de velden 
van een tijd die wijd staan van 

vergeten’, ze toch altijd raken aan 
aardse en wellustige gevoeligheden die 

de lezer als ambivalent ervaart …

(Wim van Rooy)
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(On)opgemerkt
Auguste Rodin en het Paleis der 
Academiën (deel 3): De Overwin-
naar andermaal overwonnen

 Hans Rombaut

Vorige bijdrage over Rodin en het Academiënpaleis kondigde 
aan dat de beeldhouwer er ook inspiratie vond. Daarvoor 
moeten we even terugkeren naar de Academieberichten 58 
(oktober 2014) p. 15, met als onderwerp Le Vainqueur van 
Jean en Théodore Geefs uit 1855, een beeld dat nu te midden 
van twee andere beelden staat in de tuin achter het Acade-
miënpaleis, maar toen Rodin daar in 1874-75 werkte stond het 
nog aan de andere kant van het gebouw, waar nu het beeld 
staat van Adolphe Quetelet. Rodin heeft Le Vainqueur goed 
bekeken en bestudeerd. In 1855 was het een voorbeeld van 
moderne sculptuur in België en beantwoordde het aan een 
kunstkritiek verschenen in Journal des Arts van 20 augustus 
1848, waarin werd opgeroepen om antieke helden niet meer 
uit te beelden in heroïsche staat, maar na de glorie, als 
gewone stervelingen. Le Vainqueur is een atleet in rust na de 
zege. Hij staat een beetje achteloos. De attributen van de 
overwinning - zo belangrijk in de academische beeldhouw-
kunst - zijn slechts onopvallend aanwezig. De volledige naam is 
Gladiateur vainqueur à la course du stade, maar de sokkel die 
Rodin heeft gezien vermeldt alleen Le Vainqueur. Het is nauwe-
lijks te zien dat hij een winnaar is. Le Vainqueur vormt aldus een 
kleine bijdrage aan het loskomen van de beeldhouwkunst van 
het starre academisme.

Zo'n 20 jaar later zag Rodin Le Vainqueur op de voorname 
plaats waar hij toen stond, uitkijkend over het Paleizenplein en 
het centrum van Brussel. Het inspireerde hem tot zijn eerste 
meesterwerk, L'Âge d'Airain. De idee moet ontstaan zijn voor 
oktober 1875 en hij begon er aan vooraleer hij in december 
van dat jaar naar Italië op reis vertrok. L'Âge d'airain stelt net als 
Le Vainqueur een naakte man voor, rechtopstaand, maar nu 
totaal zonder attributen. De houding van de rechterarm lijkt 
sterk op die van de linkerarm van De stervende slaaf van 
Michelangelo. Een 22-jarige soldaat-telegrafist, Auguste Neyt, 
heeft meermaals voor dit beeld model gestaan en wel vanaf 
oktober 1875. Het is van manifest belang dat het concept is 
ontstaan voor de Italiëreis. Rodin was op dat ogenblik nog 
volledig beïnvloed door het op dat moment in Brussel 
overheersende realisme in de beeldende kunst en het natura-
lisme in de beeldhouwkunst in het bijzonder. L'Âge d'airain is 
een op en top realistisch beeld en staat los van al zijn later 

werk. Hoewel hij in 1876 al met nieuwe ideeën uit Italië 
was teruggekomen, bleef hij er dat jaar aan werken 

volgens zijn oorspronkelijke idee: de uitwerking van een 
mannelijk naakt zo realistisch mogelijk. Het beeld werd in 

januari 1877 voor het eerst geëxposeerd in de Cercle 
Artistique in Brussel als Le Vaincu, waarmee hij direct verwees 
naar Le Vainqueur. De toeschouwers waren verbaasd dat Le 
Vaincu zo levensecht was, exact levensgroot ook, waardoor 
een criticus van L'Etoile belge Rodin beschuldigde van het 
beeld rechtstreeks te hebben gemouleerd op het levende 
model. Wanneer het later in Parijs tentoongesteld werd, was dit 
schandaal het beeld al voorafgegaan. Daarom liet Rodin van 
Auguste Neyt in 1877 nog een aantal foto's maken in dezelfde 
pose door fotograaf Marconi. Ook hebben enkele Belgische 
kunstenaars in Parijs getuigd van de eerlijkheid van Rodin om 
het beeld toe te laten tot de salon van Parijs. Le Vaincu, nu 
omgedoopt tot L'Âge d'airain, heeft Rodins naam gemaakt. 
Kort nadien kreeg hij de opdracht voor La Porte d'Enfer, dat zijn 
levenswerk zal worden.

L'Âge d'airain wordt als een mijlpaal beschouwd, maar nooit 
werd er rekening gehouden met de mogelijke inspiratie die 
eraan ten grondslag lag en evenmin met de datering wanneer 
het als artistieke creatie tot stand kwam, namelijk vóór oktober 
1875, vóór zijn reis naar Italië. Rodin had tot dan toe enkel 
decoratief werk gemaakt, enkele busten en talloze kleine 
"dozias" en "suzons", lieflijke realistische vrouwenkopjes, die hij 
om den brode verkocht, maar die hij later verfoeide. In Brussel 
streefde Rodin ernaar om zich de bronstechniek eigen te 
maken, die daar tot creatieve hoogtepunten had geleid, zoals 
bij Constantin Meunier. In Italië in 1876 werd hij geconfronteerd 
met het werk van Michelangelo, vooral met de beelden die de 
grootmeester onafgewerkt liet omdat hij de suggestie sterker 
vond dan het afgewerkte, gaaf gepolijste werk. Rodin zal nooit 
meer realistisch werk als L'Âge d'airain maken. De gewijzigde 
titel zou op ironische wijze kunnen duiden op een periode die 
voor hem nu definitief voorbij was, zoals de bronstijd. Immers, hij 
vernietigde toen ook de schetsen die hij al had gemaakt ter 
voorbereiding van een Adam en van Ugolino et ses fils. Voort-
aan zal Rodin de naturalistische Belgische bronstechniek 
combineren met de kracht van de suggestie die hij leerde bij 
Michelangelo. Toen hij in 1900 Le Vaincu tentoon stelde op de 
wereldexpositie van Parijs, wijzigde hij de naam nogmaals tot 
L'homme qui s'éveille, mogelijk opnieuw een metafoor voor de 
wending die Le Vaincu en dus ook Le Vainqueur bij hem 
teweegbrachten. 

Jules Ernest baron KRINGS
(Mol, 29 september 1920 - Evere, 1 juli 2017)

Ernest baron Krings was Doctor in de Rechten (1943), 
licentiaat in het Notariaat (1944) en in de Financiële en 
Economische Wetenschappen (1946). In december 
1946 werd hij benoemd tot substituut procureur des 
Konings te Antwerpen en tien jaar later als substituut 
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel. 
Daar werd hij in 1958 gevraagd om de koninklijke 
commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming, 
Charles van Reepinghen (1903-1966), bij te staan en in 
1966 om deze op te volgen. Hij verrichtte zijn werk op 
het commissariaat tot 1973 waarna hij benoemd werd 
tot ere-koninklijke commissaris voor de Hervorming van 
het Gerechtelijk Wetboek.

In 1964 werd hij benoemd tot advocaat-generaal in 
het Hof van Cassatie. In 1982 bereikte hij bij Cassatie 
de top van de staande magistratuur als procureur-
generaal. In 1990 werd hij emeritus procureur-
generaal. Hij was ook ere-advocaat-generaal bij het 
Benelux-Gerechtshof.

Het academisch luik van het werk van Ernest Krings is 
niet minder eminent. In 1957 werd hij hoogleraar aan 
de Nederlandstalige afdeling van de Université Libre 
de Bruxelles. In 1969, bij de splitsing, ging hij over naar 
de Vrije Universiteit Brussel waar hij in 1985 op 
emeritaat ging.

Hij werd geëerd met het grootlint in de Leopoldsorde, 
het grootkruis in de Kroonorde, als grootofficier in de 
Orde van Leopold II, als grootofficier in de Orde van 
Oranje-Nassau en met menige andere binnen- en 
buitenlandse eretekens.

Ernest Krings werd corresponderend lid van de KVAB in 
1981 en gewoon lid in 1988. In 1995 was hij bestuurder 
van de Klasse Menswetenschappen en in 1997 werd 
hij erelid. Hij was een bijzonder actief lid en verzorgde 
verschillende lezingen en mededelingen. Hoewel hij 
uitermate bescheiden was, mag Ernest Krings toch 
geroemd worden als een gigant in de juridische 
wereld: hij was magistraat, maar ook rechtsgeleerde 
en bovenal wetgever. Hij was mederedacteur van 
een nieuw Wetboek van Procesrecht, dat na slechts 9 
jaar reeds parlementair kon worden gerealiseerd, 
voornamelijk dankzij zijn hardnekkigheid.

Georges VAN DER PERRE
(Ninove, 10 januari 1942 - Leuven, 14 september 2017).

Georges Van der Perre werd Burgelijk Ingenieur 
Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde aan de 
KU Leuven in 1967. Hij doctoreerde in de Toegepaste 
Wetenschappen Summa cum laude in 1975. Van 1970 
tot 1976 was hij onderzoeksingenieur bij NV Bekaert. In 
1976 begon hij aan een academische loopbaan. Hij 
specialiseerde zich in de biomechanica van het 
beender- en spierenstelsel, i.c. in de ontwikkeling van 
prothesen, implantaten, diagnostische technieken en 
veiligheids- en comfortsystemen. Daarnaast ontwik-
kelde hij educatieve toepassingen van de ICT en zette 
zich in voor ontwikkelingssamenwerking (Kongo). Hij 
was ook voorzitter van EuroPACE, SEFI en LINOV.

Van der Perre was actief in de KVAB sinds 1996. Toen 
werkte hij mee aan een rapport van CAWET over 
“Permanente vorming, toekomst voor ingenieur, 
wetenschapper, en onderneming in een technologi-
sche maatschappij”. In 1998 werd hij vast lid van 
CAWET en in 2009 erelid van de nieuwe klasse der 
Technische Wetenschappen. 

In 2013 was hij een drijvende kracht van een 
werkgroep die het KVAB Standpunt publiceerde over 
“Van Blended naar open learning? Internet en ICT in 
het Vlaams hoger onderwijs”. In 2014 coördineerde hij 
ook het KVAB-Denkersprogramma “Blended 
Learning”. De inzichten die de denkers bijbrachten, 
werden in 2015 uitgewerkt in het Standpunt “Hoger 
onderwijs voor de digitale eeuw”. In dat kader pleitte 
hij voor een Vlaams platform voor Technologie in het 
Onderwijs met internationale visibiliteit. Dit jaar nog 
richtte hij mee een werkgroep “Learning analytics in 
het hoger onderwijs” op met als doel de digitale 
sporen die de studenten tijdens hun studieloopbaan 
op internet maken op een respectvolle manier te 
gebruiken om het leerproces te verbeteren. 

Georges Van der Perre had een grote gedrevenheid 
bij zijn missie voor een modern hoger onderwijs dat 
gebruik maakt van de recente technologieën. Hij had 
een brede systemische visie op de rol van de universi-
teit in de samenleving, waarbij de digitale instrumen-
ten in dienst staan van de kwaliteit van het onderwijs.

Hij was grootofficier in de Leopoldsorde.

In memoriam In memoriam 
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