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Bij het aantreden van de nieuwe Vlaamse Regering past het even na te gaan wat de KVAB 
recent gepresteerd heeft en waar zij vandaag staat. In 2012 werd veel tijd en energie besteed 
aan het onderhandelen van een Convenant 2013-2017 met de Vlaamse Overheid. Dat had 
ingrijpende gevolgen want de Vlaamse Regering verwachtte dat de KVAB een vijfjarenplan 
voorlegde met toonaangevende maatschappelijke relevantie en uitstraling. Die onderhan-
delingen leidden tot een Convenant waarin de KVAB bepaalde activiteiten diende af te 
bouwen, o.a. omdat die activiteiten door Vlaanderen niet meer als prioritair voor KVAB 
werden beschouwd of tot de opdracht van andere organisaties behoren (bvb. het VLAC en 
de vzw VIGES). Voor andere activiteiten werd geen betoelaging meer voorzien (bvb. de 
bibliotheek, bepaalde publicatiereeksen, de Contactfora, enz.).
Voortaan zou de betoelaging van KVAB afhangen van een reeks concrete initiatieven, 
waarvoor eenduidige performantiecriteria gelden. Naast de genootschapswerking zijn dat: 
de Denkersprogramma’s, de Standpunten, het Nationaal Biografisch Woordenboek, de 
bilaterale internationale uitwisselingen en de uitreiking van een aantal prijzen. Dank zij de inzet 
van velen is de KVAB erin geslaagd dit uitdagende programma ten uitvoer te brengen. In dit 
blad vindt u informatie over deze kernactiviteiten van de KVAB.
Intussen werden ook nieuwe initiatieven gelanceerd zoals o.a. de Jonge Academie, de Onder-
scheidingen Wetenschapscommunicatie en de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke 
Integriteit. Voor deze initiatieven werd zelfs een beperkte bijkomende betoelaging verkregen. 
Daarenboven werd – met eigen middelen of externe sponsoring – werk gemaakt van een 
hervorming van het publicatiebeleid en van de contactfora, en de oprichting van werkgroe-
pen gericht op specifieke doelgroepen, bvb. CoHiWet (historische wetenschappen) en de 
Reflectiegroep Energie.
Daarnaast werd ook de interne organisatie gemoderniseerd; de nieuwe statuten en een 
aangescherpte financiële planning zijn de meest opvallende voorbeelden.
De KVAB zit nu dus wel degelijk op kruissnelheid! Dit resultaat kon slechts bereikt worden door 
de inspanningen van velen: onze leden en onze medewerkers verdienen een oprechte dank. 
Onze vorige voogdijminister Ingrid Lieten, haar kabinet en het departement EWI zijn wij 
dankbaar voor de constructieve samenwerking met de KVAB. Wij zijn ervan overtuigd dat de 
KVAB die traditie ook met de nieuwe voogdijminister Philippe Muyters zal kunnen verder zetten!

Ludo Gelders, voorzitter KVAB

Vooruitblik
Tentoonstelling

Vera Vermeersch

Terugblik
Tentoonstelling

Anne-Mie 
Van Kerckhoven

Bilaterale
akkoorden:

reisbeurzen voor
internationale
samenwerking

Denkersprogramma
Kennismaatschappij

Zoals Rogier Van der Weyden de band tussen mystiek 
en olieverf onderzocht in De Kruisafneming, zo onder-
zoekt Anne-Mie Van Kerckhoven in deze nieuwe 
werken, en in hun opstelling, de relatie tussen mystiek 
en het digitale. Dankzij olieverf kon Van der Weyden 
menselijke gevoelens in beeld brengen zoals nooit 
voordien was gebeurd. Olieverf was nodig om een 
traan transparant en glinsterend weer te geven. De 
digitale revolutie van de 20ste eeuw, belichaamd door 
de coderingsmachine Enigma, de decoderingsma-
chine Colossus en de parallelle dataverwerkingsunit 
Connection Machine, heeft onze levens ingrijpend 
veranderd. En die verandering is nog bezig, zodat we 
amper kunnen overzien waarin we zijn terechtgeko-
men. In iets goeds? In iets sinisters? Dat is wat Anne-Mie 
Van Kerckhoven hier onderzoekt.
Zij gebruikt beelden en woorden in haar collages. De 
beelden zijn geplukt uit het Amerikaanse tijdschrift 
Playgirl, jaargang 1958, en ritmisch bewerkt. De 
woorden zijn gelezen uit de boeken van de mystica 
Marguerite Porete, de componist Karol Szymanowski en 
de filosoof Henri Lefebvre. De woorden begeleiden de 
beelden en vormen een gesprek tussen de schrijvers, 
een trialoog (gedirigeerd door een vierde aanwezige, 
de kunstenaar).
Szymanowski onderzocht muzikale ritmes, Henri 
Lefebvre de ritmes van het dagelijks leven. Porete 
peilde de ritmes van de menselijke ziel, aangetrokken 
en afgestoten door de rede, door wanhoop, door de 
liefde. Muzikale ritmes, de ritmes van het alledaagse 
leven, de ritmes van de ziel. Hoe die overeenkomsten 
vorm te geven? U ziet het hier voor u.
De drie Carrels (rijdende studeerkamers) verbeelden 
Enigma, Colossus en Connection Machine, die de 
oorlogen van de twintigste eeuw (en later) mee 

hebben bepaald. Maar in de carrels kunnen we brute 
digitale informatie omzetten in menselijke kennis. De 
carrels zijn machines voor rust en concentratie, machi-
nes om vrij in na te denken. Ze herinneren aan de 
prachtige kunstkabinetten van weleer, ruimtes waarin 
men zich ook terugtrok om de wereld te overzien en te 
bewonderen.
Lange tijd golden de universiteiten in onze samenleving 
als de plaatsen waar men vrijuit kon denken en onder-
zoeken, los van de economische verplichtingen; in die 
zin namen ze de rol van de kloosters over.
Intussen hebben de universiteiten deze vrijheid 
verloren, zijn ze standaard onderwijsmachines gewor-
den. Alleen ongebonden mensen, zoals sommige 
kunstenaars, kunnen een gedachte, een idee nog 
experimenterend volgen, uitwerken, omzetten in voed-
sel voor de geest en het oog. Dat is wat Anne-Mie Van 
Kerckhoven hier doet.

Tot slot: in enkele fragmenten van haar boek De spiegel 
van de eenvoudige vernietigde zielen laat Marguerite 
Porete ons een glimp opvangen van de kunstfilosofie 
van haar tijd. Voor haar en haar tijdgenoten was kunst 
een drager van kostbare kennis.
Hoofdstuk CX: Hoe de kunst van het schepsel een 
subtiele instelling is, eigen aan het wezen van de ziel.
Zij die op zoek is: Wat is dat, de kunst van het schepsel?
Liefde: Dat is een subtiele instelling waaruit het begrips-
vermogen ontstaat dat aan de ziel de mogelijkheid 
geeft om datgene wat gezegd wordt beter te begrij-
pen dan degene die het zegt (ook al begrijpt die het 
ook). En daarom rust degene die luistert uit, terwijl 
degene die spreekt aan het werken is (...). Deze 
subtiele instelling behoort tot het wezen van de ziel. En 
kennis is de bekroning van de ziel.

Terugblik

Leen Huet

3 Carrels (degenerate customized solutions): enkele notities van een voorbijganger bij de 
recente tentoonstelling van Anne-Mie Van Kerckhoven in Antwerpen (tot 18 oktober 2014).

José Mariano Gago

Du coeur de son Amour, du noble Loin-Près (Chap. 136)
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Irina Veretennicoff: “Hopen dat bezieling 
van José Gago op Vlaanderen overslaat”

“Is Vlaanderen inderdaad op weg naar een            
nieuwsgierige, enthousiaste en innovatiegedreven 
kennismaatschappij?” vormt het tweede luik van het 
Denkersprogramma dat binnen de Academie in 2014 
in de steigers werd gezet. Het wordt op 28 november 
tijdens een slotconferentie afgerond. Wil Vlaanderen 
zijn welvaart op peil houden, dan mag het de trein, 
waarvan innovatieve wetenschaps- en technologie- 
beoefening de locomotief is, niet missen. De meege-
trokken wagons hebben namen als engineering, 
technologie en techniek en vormen de natuurlijke 
toepassingsgebieden van fundamenteel wetenschap-
pelijk onderzoek in wat men de STEM-disciplines noemt 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics). 
Ondanks alle initiatieven van de overheid en de 
privésector halen totnogtoe te veel Vlamingen hun 
neus op voor ‘exacte’ leerstof en technische compe-
tenties. Hoe komt dat? Hoe kan je ervoor zorgen dat 
wetenschap en haar afgeleiden een plaats weten te 
verwerven in het innerlijke van de mensen en dat 
wetenschap en technologie prominenter aanwezig zijn 
in het bedrijfsleven en in de kenniseconomie in Vlaan-
deren? Er is dringend een mentaliteitsverandering 
nodig, maar hoe creëer je die overslag in de geesten? 
Professor em. Irina Veretennicoff, fysica aan de VUB en 
lid van de raad van bestuur van de KVAB, wil daar 
samen met een vermaarde buitenlandse deskundige 
en zo veel mogelijk leden van de KVAB over nadenken. 
Veretennicoff slaagde erin om een autoriteit als José 
Mariano Gago als ‘Denker’ aan boord te hijsen van het 
Denkersprogramma rond de uitbouw van een kennis-
maatschappij in Vlaanderen. Momenteel laat prof. 
Gago volop zijn licht schijnen over de situatie in Vlaan-
deren. Hij is daarvoor goed beslagen. Hij wist in de 
Portugese samenleving een culturele aardverschuiving 
ten voordele van STEM-onderwijs, -onderzoek en    
-communicatie op gang te brengen. Zijn advies zou 
voor Vlaanderen wel eens van tel kunnen zijn. Hoe ver 
is zijn Vlaamse ‘introspectie’ opgeschoven? Wat zijn de 
knelpunten? Hoe wordt het initiatief door de stakeholders 
ontvangen? Een gesprek met professor Irina Veretenni-
coff, de gangmaakster van het denkersthema ‘Is 
Vlaanderen inderdaad op weg naar een nieuwsgie-
rige, innovatiegedreven kennismaatschappij?’/ 
‘Flanders Future as a knowledge society’ (F2KS) en met 
professor José Mariano Gago, de ‘Thinker in 
Residence’. 

Hoe is de Academie bij professor José Mariano Gago 
terechtgekomen? Waarom wordt hij als Denker  
aangetrokken?

Irina Veretennicoff: “Toen de Klasse der Natuurweten-
schappen in maart 2013 unaniem besliste om haar 
eerste Denkersprogramma te wijden aan een thema 
dat toch heel controversieel overkomt, wisten we dat 
we moesten zoeken naar een ‘Denker’ van groot 
formaat, iemand met een brede visie op deze proble-
matiek, met ervaring, met prestige en vooral een 
‘Denker’ die resultaten haalt. Reeds sinds het einde van 
de jaren ’90 volgde ik de merkwaardige evolutie van 
Portugal inzake wetenschap en technologie, onderwijs, 
onderzoek en wetenschapspopularisering. Zowel via 
zijn werk binnen de Raad van de EU als in zijn functie 
van Minister voor Wetenschap en Technologie, 
Informatiemaatschappij en Hoger Onderwijs had ik het 
werk en de acties van prof. Gago leren kennen. Ik had 
veel gelezen over zijn inspirerend ‘Ciência-Viva’- 
programma in Portugal (www.cienciaviva.pt), zijn 
bezielende werkkracht en zijn charismatische invloed 
op de Portugese bevolking. Ook op Europees niveau 
heeft hij – en nog altijd! – een heel grote invloed.” 

Wat verklaart zijn succesverhaal in Portugal?

Irina Veretennicoff: “Zijn succes is te danken aan 
politieke omstandigheden, die in Vlaanderen om 
diverse redenen nooit aanwezig waren. Ten eerste was 
hij als minister van W&T (Wetenschappen en Technolo-
gie) zelf een pur sang wetenschapper. Tegelijk had hij, 
lang voordat hij zijn ambt bekleedde, een visie ontwik-
keld over zijn verantwoordelijkheden en doelstellingen. 
Vervolgens kon hij twee lange ambtstermijnen van 
telkens 7 jaar rondmaken (weliswaar met een onder-
breking van 3 jaar), wat hem toeliet zijn politiek op een 
coherente manier uit te bouwen en te consolideren. 
Daarbovenop kon hij rekenen op de volle steun van zijn 
regering en tenslotte kende hij, dankzij zijn bevoegdhe-
den in de ministerraden van de Europese Unie, perfect 
de situatie van W&T en het hoger onderwijs in de rest 
van Europa en daarbuiten, in het bijzonder in landen 
als Frankrijk en Groot-Brittannië, en hij kende ook de 
toestand in de Verenigde Staten. Het was dus niet 
moeilijk om mijn Confraters en Consorores van de KNW 
ervan te overtuigen dat professor Gago dé geknipte 
Denker was voor ons programma.” 

Heeft de populariteit van de Ciência-Viva-beweging 
zich ook vertaald in meer inschrijvingen voor de STEM-
richtingen en wat was daarvan de weerslag op de 
economie?

Irina Veretennicoff: “Dat is een vraag die niet zo 
gemakkelijk te beantwoorden is, omdat er zoveel 
factoren meespelen. Maar toch, de cijfers spreken voor 
zich. In 1995 vertegenwoordigde R&D (Research en 
Development) 0,5 % van het Bruto Binnenlands Product 
in Portugal. Dat was dus om zo te zeggen onbestaand. 
Zestien jaar later, in 2011, was het aandeel meer dan 
verdrievoudigd en maakte R&D 1,6 % van het BBP uit. 
De R&D-intensity binnen bedrijven verdubbelde van 25 
naar 50 %. Het aantal voltijdse equivalenten van hoog 
opgeleide onderzoekers klom van 3 naar 9 op duizend 
banen. De peer reviewed wetenschappelijke produc-
tie vermenigvuldigde met vijf. Dat is in vergelijking met 
het Europees gemiddelde relatief weinig. Maar als men 
de groeicurve apart bekijkt, is de evolutie spectacu-
lair.” 

Dear Professor Gago, since many years you are 
involved in the creation and management of research 
institutions, you have taken important research 
initiatives, you participate in high level Think Tanks, you 
advise Scientific Institutions from INSERM in France to 
the ESA. What made you accept the invitation to 
become the Thinker of the KVAB on Flanders’ Future as 
a Knowledge Society? 

José Mariano Gago: “This is a very interesting question, 
thank you! To keep the answer short, I would just say 
that I was first of all impressed by the sense of social 
responsibility of the Academy in striving to address a 
difficult societal problem its members perceived as 
closely related to their own role in society as scientists 
and academics. 
I had the opportunity to discuss at length the objectives 
of the initiative and to become convinced of the 
commitment of its main supporters. Finally, I was deeply 
impressed by the in depth discussions and exchanges I 
had with Irina Veretennicoff, then Director of the Class 
of Natural Sciences of KVAB, and colleagues from the 
Steering Committee, and for their extraordinary 
commitment and experience. I felt it was my responsibi-
lity to do my best to help, namely by bringing to the 

Hoe denkt professor Gago zijn ‘Vlaamse’ opdracht aan 
te pakken? En hoe kan de Academie hem daarbij 
helpen?

Irina Veretennicoff: “Dat moet u hem zelf vragen! Eén 
zaak is zeker: José Mariano Gago gaat niet over één 
nacht ijs. Eerst wil hij de situatie in Vlaanderen 
diepgaand doorgronden, vooraleer conclusies te 
trekken. Hij wil dus ruim de tijd nemen om de situatie te 
begrijpen. Zijn speurtocht deelt hij op in drie luiken. Eerst 
wil hij hoogte krijgen van de Vlaamse samenleving. 
Hoe is haar houding ten opzichte van wetenschappen 
en technologie? Zijn de STEM-opleidingen wel 
optimaal? In een tweede fase wil hij te weten komen 
wat er hier voor verbetering vatbaar is en of een 
hervorming nodig is. Het derde luik ten slotte, heeft te 
maken met economie en het bedrijfsleven. Waarom 
staat het Vlaamse bedrijfsleven niet voldoende open 
voor innovatie? Welke zijn eventueel de hindernissen 
die hier moeten worden weggewerkt?”

Waar en wanneer zullen al deze bevindingen publiek 
gemaakt worden? 

Irina Veretennicoff: “Dat zijn allemaal vragen die aan 
bod zullen komen tijdens de afsluitende conferentie 
die plaats heeft op 28 november 2014 in de KVAB.                
Buitenlandse en Vlaamse stakeholders zullen hun 
standpunt toelichten en met hun gehoor in discussie 
gaan. Daarna zal professor 
Gago zijn definitief rapport 
met aanbevelingen neerleg-
gen. Professor Gago wenst 
onder andere de ministers 
Muyters (Werk, Economie, 
Innovatie en Sport) en Crevits 
(Onderwijs), de VRWI (Vlaamse 
Raad voor Wetenschap en 
Innovatie) en zoveel mogelijk 
vertegenwoordigers van onze 
universiteiten, van leraars en 
studenten, wetenschapsjour-
nalisten, vertegenwoordigers 
wetenschapscommunicatie, 
van het Vlaams patronaat en 
van de vakbonden te betrek-
ken in dit slotsymposium, 
samen met alle geïnteres-
seerden binnen en buiten de 
Academie.”

      

Wat heeft er u tot nog toe het meest getroffen in de 
aanpak van professor Gago?

Irina Veretennicoff: “In de eerste plaats zijn bezieling. 
Hoe een man met zijn gezag en allure niet te beroerd is 
om midden in het werkveld te gaan staan. Dit was ook 
al te zien tijdens het Ciência Viva programma in 
Portugal, waarvan hij tijdens zijn ambtstermijn als 
Minister van wetenschap en technologie de initiatief-
nemer en gangmaker was. De aanpak was drieledig: 1. 
De rol van de leraars wetenschap versterken; 2. Een 
cultuur van nabijheid creëren tussen geleerden en 
niet-wetenschappers, anders gezegd wetenschap en 
samenleving bij elkaar brengen; 3. Een netwerk tot 
stand brengen van belevingscentra voor wetenschap. 
Centraal in het Ciência Viva stelsel staat het groot 
‘Pavilhao do Conhecimento’ (Paviljoen der Kennis) in 
Lissabon, dat in vele – maar niet in alle aspecten – lijkt 
op onze Technopolis. Een twintigtal kleinere structuren 
van het Paviljoen der Kennis zijn verspreid in provincie-
steden over heel Portugal. Zij bieden lab-ruimte en 
ondersteuning aan de leerkrachten die het wensen. 
Tijdens de vakanties organiseren ze thematische activi-
teiten zoals geowandelingen voor de hele familie. Het 
initiatief van Ciência Viva werd vanaf zijn oprichtings-
fase ruim gedragen door de media. Professor Gago 
was ook heel veel aanwezig op deze evenementen. Hij 
was een zichtbare Minister, die bruggen bouwde 
tussen W&T en de maatschappij. Om bijvoorbeeld 

mensen in te wijden in de 
niet zo eenvoudige 
chemie van mayonaise 
nam Gago tijdens een 
demonstratie zelf de 
garde ter hand terwijl hij 
uitleg gaf aan het jongetje 
dat ermee bezig was, in 
aanwezigheid van zijn 
ouders en natuurlijk een 
groot publiek. De tv was er 
ook. Vandaag is een 
dagje uit met het hele 
gezin naar een activiteit 
van een Ciência-Viva-be- 
levingscentrum zelfs een 
doodnormale, maar boei- 
ende vrijetijdsbesteding 
geworden. Gago heeft 
Portugal in beweging 
gezet. Zoals Vlaanderen in 
Actie dat ook beoogt.”

      

attention of KVAB new political, international and 
historical perspectives that might help opening up the 
debate and suggest new lines of thought and new 
forms of action. 
However, I had to overcome my own reluctance to 
admit that I might eventually play a positive role, 
despite my reduced knowledge of Flanders’ society. 
I am especially grateful for the opportunity to learn 
more about modern Flanders, for many reasons: 
Flanders’ tensions and conflicting aspirations are 
somehow representative of other contemporary 
regional or national development processes; Flanders’ 
roles in Belgium as well as in Europe and internationally 
all seem to converge (as the Academy justly 
perceived) on the difficult problem of future sustainabi-
lity of modern knowledge-based societies. 
Finally and retrospectively, I must also say that history 
has certainly played its role: Portugal and Flanders 
have been politically and economically in contact at 
least since the XIV century, and in the XVI century 
Portuguese merchants and humanists played an impor-
tant role in Flanders and long lasting ties were then 
established; at the same time, many families from 
Flanders settled in the Azores islands and helped to 
shape much of the unique sensibility and traditions in 
some islands; and, more recently, many of my fellow 
countrymen were buried in Flanders as the result of the 
horror of the First World War.”

What was your strategy to approach this theme?

José Mariano Gago: “Over the last 20 years I have 
devoted much of my time trying to help shaping 
Europe’s future as a knowledge-based, inclusive and 
open society. I have tried to contribute by organising 
EU extensive studies and conferences on the future of 
science education, on the culture of science in Europe, 
on the information society, among others. I was deeply 
involved in the political preparation and in the adop-
tion and deployment of the EU strategy for a 
knowledge-based economy and society adopted by 
the European Council in March 2000 (in Lisbon, and 
therefore usually referred to as the “Lisbon Strategy”). 
And, of course, I have devoted many years of my life 
trying to help shaping the future of my own country in 
that direction. The Ciência Viva movement in Portugal 
is probably one good example of a wide societal 
engagement for science and technology in one 
society.
As an external invited participant in the Flanders 
debate, I define my role as a catalyser.
Changes in democratic societies are based upon a 
multiplicity of convergent actions and ideas, rooted in 
the minds and values of many social actors. Contribu-
ting to those processes, although very modestly, of 

course, as a discrete catalyser who helps opening up 
the debate internationally, and who strives to bring in 
together stakeholders who should progressively 
establish denser networks in society, is what I have tried 
to do.”

To wrap up your findings and discuss them with the 
stakeholders in Flanders a final Conference is organized 
at the Academy on Friday, November 28th. Can you 
please highlight its main topics? 

José Mariano Gago: “The Conference Programme 
outline is probably self-explanatory: The Future of 
Flanders as a Knowledge-Based Society in Perspective 
will address International perspectives: 
Why is science education in schools key to the future of 
sustainable knowledge-based societies? Why is Informal 
Science education a key factor for the cohesion of 
knowledge-based societies? How are knowledge-
based economies and societies emerging and 
evolving? How are regional and national policies 
addressing the challenges of supporting knowledge-
based economies? 
And it will specifically address and stimulate discussion on 
“Flanders as a knowledge-based society in perspective”, 
namely on two key issues: 
Flanders Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics (STEM) deficit in perspective: are we lacking 
STEM students and graduates, either in general, in 
specific domains, or not at all? What should we do 
about it?
Flanders economic development in perspective: how 
can society sustain a performing knowledge-based 
economy?
I am certain the Conference will challenge Flanders 
political, economic and academic stakeholders, and I 
hope it will contribute to bring them together to discuss 
openly and in an informed way how to better shape 
Flanders future as a knowledge-based society.”

Een ‘Higgsveld’ van belangstelling 
voor wetenschap

Samen met Europees Commissaris Philippe Busquin 
stond José Mariano Gago aan de wieg van de 
European Research Area en de Lissabon 2000 Agenda 
en was hij heel actief bij de opbouw van het Bologna-
proces. Hij is zowel elektrotechnisch ingenieur als 
doctor in de hoge-energie-fysica. Sinds 1976 is hij 
verbonden aan het CERN in Genève. Vandaag staat 
hij aan het hoofd van een groot en succesvol gede-
centraliseerd onderzoekslabo, het LIP (www.lip.pt). Na 
de Anjerrevolutie (1974) is hij onmiddellijk naar Portugal 
teruggekeerd om les te geven aan zijn moeder-    
universiteit, het IST (Instituto Superior Técnico) in 
Lissabon. Vanaf zijn jeugdjaren heeft hij politieke 
verantwoordelijkheid op zich genomen en heeft hij 
diep nagedacht over de rol van Wetenschap en 
Techniek in de maatschappij . Hij werd – zonder een 
partijkaart te hebben – minister voor Wetenschap, 
Technologie en Informatiemaatschappij tussen 1995 en 
2002 en minister W&T én Hoger Onderwijs tussen 2005 
en 2011. Hij heeft een cruciale rol gespeeld bij de 
opbouw van zijn land en slaagde erin om een mentali-
teitsverandering tot stand te brengen bij zijn landgeno-
ten, die 40 jaar fascisme en intellectuele onderdrukking 
hadden gekend. Als fysicus zou men zijn Portugese 
verwezenlijking metaforisch kunnen omschrijven als de 
creatie van een soort ‘Higgsveld’ (Nobelprijs Fysica, 
2013). Een veld dat alle sectoren van de maatschappij 
doordringt met oprechte belangstelling voor en een 
positieve houding ten opzichte van wetenschap en 
technologie. Zoals het Higgs-Brout-Englertveld het 
volledige heelal binnendringt en aan de deeltjes 
massa geeft! Zijn uitgebreid CV kunt u nalezen op de 
website van de KVAB (www.kvab.be).

Irina Veretennicoff en José Mariano Gago
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“Is Vlaanderen inderdaad op weg naar een            
nieuwsgierige, enthousiaste en innovatiegedreven 
kennismaatschappij?” vormt het tweede luik van het 
Denkersprogramma dat binnen de Academie in 2014 
in de steigers werd gezet. Het wordt op 28 november 
tijdens een slotconferentie afgerond. Wil Vlaanderen 
zijn welvaart op peil houden, dan mag het de trein, 
waarvan innovatieve wetenschaps- en technologie- 
beoefening de locomotief is, niet missen. De meege-
trokken wagons hebben namen als engineering, 
technologie en techniek en vormen de natuurlijke 
toepassingsgebieden van fundamenteel wetenschap-
pelijk onderzoek in wat men de STEM-disciplines noemt 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics). 
Ondanks alle initiatieven van de overheid en de 
privésector halen totnogtoe te veel Vlamingen hun 
neus op voor ‘exacte’ leerstof en technische compe-
tenties. Hoe komt dat? Hoe kan je ervoor zorgen dat 
wetenschap en haar afgeleiden een plaats weten te 
verwerven in het innerlijke van de mensen en dat 
wetenschap en technologie prominenter aanwezig zijn 
in het bedrijfsleven en in de kenniseconomie in Vlaan-
deren? Er is dringend een mentaliteitsverandering 
nodig, maar hoe creëer je die overslag in de geesten? 
Professor em. Irina Veretennicoff, fysica aan de VUB en 
lid van de raad van bestuur van de KVAB, wil daar 
samen met een vermaarde buitenlandse deskundige 
en zo veel mogelijk leden van de KVAB over nadenken. 
Veretennicoff slaagde erin om een autoriteit als José 
Mariano Gago als ‘Denker’ aan boord te hijsen van het 
Denkersprogramma rond de uitbouw van een kennis-
maatschappij in Vlaanderen. Momenteel laat prof. 
Gago volop zijn licht schijnen over de situatie in Vlaan-
deren. Hij is daarvoor goed beslagen. Hij wist in de 
Portugese samenleving een culturele aardverschuiving 
ten voordele van STEM-onderwijs, -onderzoek en    
-communicatie op gang te brengen. Zijn advies zou 
voor Vlaanderen wel eens van tel kunnen zijn. Hoe ver 
is zijn Vlaamse ‘introspectie’ opgeschoven? Wat zijn de 
knelpunten? Hoe wordt het initiatief door de stakeholders 
ontvangen? Een gesprek met professor Irina Veretenni-
coff, de gangmaakster van het denkersthema ‘Is 
Vlaanderen inderdaad op weg naar een nieuwsgie-
rige, innovatiegedreven kennismaatschappij?’/ 
‘Flanders Future as a knowledge society’ (F2KS) en met 
professor José Mariano Gago, de ‘Thinker in 
Residence’. 

Hoe is de Academie bij professor José Mariano Gago 
terechtgekomen? Waarom wordt hij als Denker  
aangetrokken?

Irina Veretennicoff: “Toen de Klasse der Natuurweten-
schappen in maart 2013 unaniem besliste om haar 
eerste Denkersprogramma te wijden aan een thema 
dat toch heel controversieel overkomt, wisten we dat 
we moesten zoeken naar een ‘Denker’ van groot 
formaat, iemand met een brede visie op deze proble-
matiek, met ervaring, met prestige en vooral een 
‘Denker’ die resultaten haalt. Reeds sinds het einde van 
de jaren ’90 volgde ik de merkwaardige evolutie van 
Portugal inzake wetenschap en technologie, onderwijs, 
onderzoek en wetenschapspopularisering. Zowel via 
zijn werk binnen de Raad van de EU als in zijn functie 
van Minister voor Wetenschap en Technologie, 
Informatiemaatschappij en Hoger Onderwijs had ik het 
werk en de acties van prof. Gago leren kennen. Ik had 
veel gelezen over zijn inspirerend ‘Ciência-Viva’- 
programma in Portugal (www.cienciaviva.pt), zijn 
bezielende werkkracht en zijn charismatische invloed 
op de Portugese bevolking. Ook op Europees niveau 
heeft hij – en nog altijd! – een heel grote invloed.” 

Wat verklaart zijn succesverhaal in Portugal?

Irina Veretennicoff: “Zijn succes is te danken aan 
politieke omstandigheden, die in Vlaanderen om 
diverse redenen nooit aanwezig waren. Ten eerste was 
hij als minister van W&T (Wetenschappen en Technolo-
gie) zelf een pur sang wetenschapper. Tegelijk had hij, 
lang voordat hij zijn ambt bekleedde, een visie ontwik-
keld over zijn verantwoordelijkheden en doelstellingen. 
Vervolgens kon hij twee lange ambtstermijnen van 
telkens 7 jaar rondmaken (weliswaar met een onder-
breking van 3 jaar), wat hem toeliet zijn politiek op een 
coherente manier uit te bouwen en te consolideren. 
Daarbovenop kon hij rekenen op de volle steun van zijn 
regering en tenslotte kende hij, dankzij zijn bevoegdhe-
den in de ministerraden van de Europese Unie, perfect 
de situatie van W&T en het hoger onderwijs in de rest 
van Europa en daarbuiten, in het bijzonder in landen 
als Frankrijk en Groot-Brittannië, en hij kende ook de 
toestand in de Verenigde Staten. Het was dus niet 
moeilijk om mijn Confraters en Consorores van de KNW 
ervan te overtuigen dat professor Gago dé geknipte 
Denker was voor ons programma.” 

Heeft de populariteit van de Ciência-Viva-beweging 
zich ook vertaald in meer inschrijvingen voor de STEM-
richtingen en wat was daarvan de weerslag op de 
economie?

Irina Veretennicoff: “Dat is een vraag die niet zo 
gemakkelijk te beantwoorden is, omdat er zoveel 
factoren meespelen. Maar toch, de cijfers spreken voor 
zich. In 1995 vertegenwoordigde R&D (Research en 
Development) 0,5 % van het Bruto Binnenlands Product 
in Portugal. Dat was dus om zo te zeggen onbestaand. 
Zestien jaar later, in 2011, was het aandeel meer dan 
verdrievoudigd en maakte R&D 1,6 % van het BBP uit. 
De R&D-intensity binnen bedrijven verdubbelde van 25 
naar 50 %. Het aantal voltijdse equivalenten van hoog 
opgeleide onderzoekers klom van 3 naar 9 op duizend 
banen. De peer reviewed wetenschappelijke produc-
tie vermenigvuldigde met vijf. Dat is in vergelijking met 
het Europees gemiddelde relatief weinig. Maar als men 
de groeicurve apart bekijkt, is de evolutie spectacu-
lair.” 

Dear Professor Gago, since many years you are 
involved in the creation and management of research 
institutions, you have taken important research 
initiatives, you participate in high level Think Tanks, you 
advise Scientific Institutions from INSERM in France to 
the ESA. What made you accept the invitation to 
become the Thinker of the KVAB on Flanders’ Future as 
a Knowledge Society? 

José Mariano Gago: “This is a very interesting question, 
thank you! To keep the answer short, I would just say 
that I was first of all impressed by the sense of social 
responsibility of the Academy in striving to address a 
difficult societal problem its members perceived as 
closely related to their own role in society as scientists 
and academics. 
I had the opportunity to discuss at length the objectives 
of the initiative and to become convinced of the 
commitment of its main supporters. Finally, I was deeply 
impressed by the in depth discussions and exchanges I 
had with Irina Veretennicoff, then Director of the Class 
of Natural Sciences of KVAB, and colleagues from the 
Steering Committee, and for their extraordinary 
commitment and experience. I felt it was my responsibi-
lity to do my best to help, namely by bringing to the 

Hoe denkt professor Gago zijn ‘Vlaamse’ opdracht aan 
te pakken? En hoe kan de Academie hem daarbij 
helpen?

Irina Veretennicoff: “Dat moet u hem zelf vragen! Eén 
zaak is zeker: José Mariano Gago gaat niet over één 
nacht ijs. Eerst wil hij de situatie in Vlaanderen 
diepgaand doorgronden, vooraleer conclusies te 
trekken. Hij wil dus ruim de tijd nemen om de situatie te 
begrijpen. Zijn speurtocht deelt hij op in drie luiken. Eerst 
wil hij hoogte krijgen van de Vlaamse samenleving. 
Hoe is haar houding ten opzichte van wetenschappen 
en technologie? Zijn de STEM-opleidingen wel 
optimaal? In een tweede fase wil hij te weten komen 
wat er hier voor verbetering vatbaar is en of een 
hervorming nodig is. Het derde luik ten slotte, heeft te 
maken met economie en het bedrijfsleven. Waarom 
staat het Vlaamse bedrijfsleven niet voldoende open 
voor innovatie? Welke zijn eventueel de hindernissen 
die hier moeten worden weggewerkt?”

Waar en wanneer zullen al deze bevindingen publiek 
gemaakt worden? 

Irina Veretennicoff: “Dat zijn allemaal vragen die aan 
bod zullen komen tijdens de afsluitende conferentie 
die plaats heeft op 28 november 2014 in de KVAB.                
Buitenlandse en Vlaamse stakeholders zullen hun 
standpunt toelichten en met hun gehoor in discussie 
gaan. Daarna zal professor 
Gago zijn definitief rapport 
met aanbevelingen neerleg-
gen. Professor Gago wenst 
onder andere de ministers 
Muyters (Werk, Economie, 
Innovatie en Sport) en Crevits 
(Onderwijs), de VRWI (Vlaamse 
Raad voor Wetenschap en 
Innovatie) en zoveel mogelijk 
vertegenwoordigers van onze 
universiteiten, van leraars en 
studenten, wetenschapsjour-
nalisten, vertegenwoordigers 
wetenschapscommunicatie, 
van het Vlaams patronaat en 
van de vakbonden te betrek-
ken in dit slotsymposium, 
samen met alle geïnteres-
seerden binnen en buiten de 
Academie.”

      

Wat heeft er u tot nog toe het meest getroffen in de 
aanpak van professor Gago?

Irina Veretennicoff: “In de eerste plaats zijn bezieling. 
Hoe een man met zijn gezag en allure niet te beroerd is 
om midden in het werkveld te gaan staan. Dit was ook 
al te zien tijdens het Ciência Viva programma in 
Portugal, waarvan hij tijdens zijn ambtstermijn als 
Minister van wetenschap en technologie de initiatief-
nemer en gangmaker was. De aanpak was drieledig: 1. 
De rol van de leraars wetenschap versterken; 2. Een 
cultuur van nabijheid creëren tussen geleerden en 
niet-wetenschappers, anders gezegd wetenschap en 
samenleving bij elkaar brengen; 3. Een netwerk tot 
stand brengen van belevingscentra voor wetenschap. 
Centraal in het Ciência Viva stelsel staat het groot 
‘Pavilhao do Conhecimento’ (Paviljoen der Kennis) in 
Lissabon, dat in vele – maar niet in alle aspecten – lijkt 
op onze Technopolis. Een twintigtal kleinere structuren 
van het Paviljoen der Kennis zijn verspreid in provincie-
steden over heel Portugal. Zij bieden lab-ruimte en 
ondersteuning aan de leerkrachten die het wensen. 
Tijdens de vakanties organiseren ze thematische activi-
teiten zoals geowandelingen voor de hele familie. Het 
initiatief van Ciência Viva werd vanaf zijn oprichtings-
fase ruim gedragen door de media. Professor Gago 
was ook heel veel aanwezig op deze evenementen. Hij 
was een zichtbare Minister, die bruggen bouwde 
tussen W&T en de maatschappij. Om bijvoorbeeld 

mensen in te wijden in de 
niet zo eenvoudige 
chemie van mayonaise 
nam Gago tijdens een 
demonstratie zelf de 
garde ter hand terwijl hij 
uitleg gaf aan het jongetje 
dat ermee bezig was, in 
aanwezigheid van zijn 
ouders en natuurlijk een 
groot publiek. De tv was er 
ook. Vandaag is een 
dagje uit met het hele 
gezin naar een activiteit 
van een Ciência-Viva-be- 
levingscentrum zelfs een 
doodnormale, maar boei- 
ende vrijetijdsbesteding 
geworden. Gago heeft 
Portugal in beweging 
gezet. Zoals Vlaanderen in 
Actie dat ook beoogt.”

      

attention of KVAB new political, international and 
historical perspectives that might help opening up the 
debate and suggest new lines of thought and new 
forms of action. 
However, I had to overcome my own reluctance to 
admit that I might eventually play a positive role, 
despite my reduced knowledge of Flanders’ society. 
I am especially grateful for the opportunity to learn 
more about modern Flanders, for many reasons: 
Flanders’ tensions and conflicting aspirations are 
somehow representative of other contemporary 
regional or national development processes; Flanders’ 
roles in Belgium as well as in Europe and internationally 
all seem to converge (as the Academy justly 
perceived) on the difficult problem of future sustainabi-
lity of modern knowledge-based societies. 
Finally and retrospectively, I must also say that history 
has certainly played its role: Portugal and Flanders 
have been politically and economically in contact at 
least since the XIV century, and in the XVI century 
Portuguese merchants and humanists played an impor-
tant role in Flanders and long lasting ties were then 
established; at the same time, many families from 
Flanders settled in the Azores islands and helped to 
shape much of the unique sensibility and traditions in 
some islands; and, more recently, many of my fellow 
countrymen were buried in Flanders as the result of the 
horror of the First World War.”

What was your strategy to approach this theme?

José Mariano Gago: “Over the last 20 years I have 
devoted much of my time trying to help shaping 
Europe’s future as a knowledge-based, inclusive and 
open society. I have tried to contribute by organising 
EU extensive studies and conferences on the future of 
science education, on the culture of science in Europe, 
on the information society, among others. I was deeply 
involved in the political preparation and in the adop-
tion and deployment of the EU strategy for a 
knowledge-based economy and society adopted by 
the European Council in March 2000 (in Lisbon, and 
therefore usually referred to as the “Lisbon Strategy”). 
And, of course, I have devoted many years of my life 
trying to help shaping the future of my own country in 
that direction. The Ciência Viva movement in Portugal 
is probably one good example of a wide societal 
engagement for science and technology in one 
society.
As an external invited participant in the Flanders 
debate, I define my role as a catalyser.
Changes in democratic societies are based upon a 
multiplicity of convergent actions and ideas, rooted in 
the minds and values of many social actors. Contribu-
ting to those processes, although very modestly, of 

course, as a discrete catalyser who helps opening up 
the debate internationally, and who strives to bring in 
together stakeholders who should progressively 
establish denser networks in society, is what I have tried 
to do.”

To wrap up your findings and discuss them with the 
stakeholders in Flanders a final Conference is organized 
at the Academy on Friday, November 28th. Can you 
please highlight its main topics? 

José Mariano Gago: “The Conference Programme 
outline is probably self-explanatory: The Future of 
Flanders as a Knowledge-Based Society in Perspective 
will address International perspectives: 
Why is science education in schools key to the future of 
sustainable knowledge-based societies? Why is Informal 
Science education a key factor for the cohesion of 
knowledge-based societies? How are knowledge-
based economies and societies emerging and 
evolving? How are regional and national policies 
addressing the challenges of supporting knowledge-
based economies? 
And it will specifically address and stimulate discussion on 
“Flanders as a knowledge-based society in perspective”, 
namely on two key issues: 
Flanders Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics (STEM) deficit in perspective: are we lacking 
STEM students and graduates, either in general, in 
specific domains, or not at all? What should we do 
about it?
Flanders economic development in perspective: how 
can society sustain a performing knowledge-based 
economy?
I am certain the Conference will challenge Flanders 
political, economic and academic stakeholders, and I 
hope it will contribute to bring them together to discuss 
openly and in an informed way how to better shape 
Flanders future as a knowledge-based society.”

Een ‘Higgsveld’ van belangstelling 
voor wetenschap

Samen met Europees Commissaris Philippe Busquin 
stond José Mariano Gago aan de wieg van de 
European Research Area en de Lissabon 2000 Agenda 
en was hij heel actief bij de opbouw van het Bologna-
proces. Hij is zowel elektrotechnisch ingenieur als 
doctor in de hoge-energie-fysica. Sinds 1976 is hij 
verbonden aan het CERN in Genève. Vandaag staat 
hij aan het hoofd van een groot en succesvol gede-
centraliseerd onderzoekslabo, het LIP (www.lip.pt). Na 
de Anjerrevolutie (1974) is hij onmiddellijk naar Portugal 
teruggekeerd om les te geven aan zijn moeder-    
universiteit, het IST (Instituto Superior Técnico) in 
Lissabon. Vanaf zijn jeugdjaren heeft hij politieke 
verantwoordelijkheid op zich genomen en heeft hij 
diep nagedacht over de rol van Wetenschap en 
Techniek in de maatschappij . Hij werd – zonder een 
partijkaart te hebben – minister voor Wetenschap, 
Technologie en Informatiemaatschappij tussen 1995 en 
2002 en minister W&T én Hoger Onderwijs tussen 2005 
en 2011. Hij heeft een cruciale rol gespeeld bij de 
opbouw van zijn land en slaagde erin om een mentali-
teitsverandering tot stand te brengen bij zijn landgeno-
ten, die 40 jaar fascisme en intellectuele onderdrukking 
hadden gekend. Als fysicus zou men zijn Portugese 
verwezenlijking metaforisch kunnen omschrijven als de 
creatie van een soort ‘Higgsveld’ (Nobelprijs Fysica, 
2013). Een veld dat alle sectoren van de maatschappij 
doordringt met oprechte belangstelling voor en een 
positieve houding ten opzichte van wetenschap en 
technologie. Zoals het Higgs-Brout-Englertveld het 
volledige heelal binnendringt en aan de deeltjes 
massa geeft! Zijn uitgebreid CV kunt u nalezen op de 
website van de KVAB (www.kvab.be).

Irina Veretennicoff en José Mariano Gago
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Irina Veretennicoff: “Hopen dat bezieling 
van José Gago op Vlaanderen overslaat”

“Is Vlaanderen inderdaad op weg naar een            
nieuwsgierige, enthousiaste en innovatiegedreven 
kennismaatschappij?” vormt het tweede luik van het 
Denkersprogramma dat binnen de Academie in 2014 
in de steigers werd gezet. Het wordt op 28 november 
tijdens een slotconferentie afgerond. Wil Vlaanderen 
zijn welvaart op peil houden, dan mag het de trein, 
waarvan innovatieve wetenschaps- en technologie- 
beoefening de locomotief is, niet missen. De meege-
trokken wagons hebben namen als engineering, 
technologie en techniek en vormen de natuurlijke 
toepassingsgebieden van fundamenteel wetenschap-
pelijk onderzoek in wat men de STEM-disciplines noemt 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics). 
Ondanks alle initiatieven van de overheid en de 
privésector halen totnogtoe te veel Vlamingen hun 
neus op voor ‘exacte’ leerstof en technische compe-
tenties. Hoe komt dat? Hoe kan je ervoor zorgen dat 
wetenschap en haar afgeleiden een plaats weten te 
verwerven in het innerlijke van de mensen en dat 
wetenschap en technologie prominenter aanwezig zijn 
in het bedrijfsleven en in de kenniseconomie in Vlaan-
deren? Er is dringend een mentaliteitsverandering 
nodig, maar hoe creëer je die overslag in de geesten? 
Professor em. Irina Veretennicoff, fysica aan de VUB en 
lid van de raad van bestuur van de KVAB, wil daar 
samen met een vermaarde buitenlandse deskundige 
en zo veel mogelijk leden van de KVAB over nadenken. 
Veretennicoff slaagde erin om een autoriteit als José 
Mariano Gago als ‘Denker’ aan boord te hijsen van het 
Denkersprogramma rond de uitbouw van een kennis-
maatschappij in Vlaanderen. Momenteel laat prof. 
Gago volop zijn licht schijnen over de situatie in Vlaan-
deren. Hij is daarvoor goed beslagen. Hij wist in de 
Portugese samenleving een culturele aardverschuiving 
ten voordele van STEM-onderwijs, -onderzoek en    
-communicatie op gang te brengen. Zijn advies zou 
voor Vlaanderen wel eens van tel kunnen zijn. Hoe ver 
is zijn Vlaamse ‘introspectie’ opgeschoven? Wat zijn de 
knelpunten? Hoe wordt het initiatief door de stakeholders 
ontvangen? Een gesprek met professor Irina Veretenni-
coff, de gangmaakster van het denkersthema ‘Is 
Vlaanderen inderdaad op weg naar een nieuwsgie-
rige, innovatiegedreven kennismaatschappij?’/ 
‘Flanders Future as a knowledge society’ (F2KS) en met 
professor José Mariano Gago, de ‘Thinker in 
Residence’. 

Hoe is de Academie bij professor José Mariano Gago 
terechtgekomen? Waarom wordt hij als Denker  
aangetrokken?

Irina Veretennicoff: “Toen de Klasse der Natuurweten-
schappen in maart 2013 unaniem besliste om haar 
eerste Denkersprogramma te wijden aan een thema 
dat toch heel controversieel overkomt, wisten we dat 
we moesten zoeken naar een ‘Denker’ van groot 
formaat, iemand met een brede visie op deze proble-
matiek, met ervaring, met prestige en vooral een 
‘Denker’ die resultaten haalt. Reeds sinds het einde van 
de jaren ’90 volgde ik de merkwaardige evolutie van 
Portugal inzake wetenschap en technologie, onderwijs, 
onderzoek en wetenschapspopularisering. Zowel via 
zijn werk binnen de Raad van de EU als in zijn functie 
van Minister voor Wetenschap en Technologie, 
Informatiemaatschappij en Hoger Onderwijs had ik het 
werk en de acties van prof. Gago leren kennen. Ik had 
veel gelezen over zijn inspirerend ‘Ciência-Viva’- 
programma in Portugal (www.cienciaviva.pt), zijn 
bezielende werkkracht en zijn charismatische invloed 
op de Portugese bevolking. Ook op Europees niveau 
heeft hij – en nog altijd! – een heel grote invloed.” 

Wat verklaart zijn succesverhaal in Portugal?

Irina Veretennicoff: “Zijn succes is te danken aan 
politieke omstandigheden, die in Vlaanderen om 
diverse redenen nooit aanwezig waren. Ten eerste was 
hij als minister van W&T (Wetenschappen en Technolo-
gie) zelf een pur sang wetenschapper. Tegelijk had hij, 
lang voordat hij zijn ambt bekleedde, een visie ontwik-
keld over zijn verantwoordelijkheden en doelstellingen. 
Vervolgens kon hij twee lange ambtstermijnen van 
telkens 7 jaar rondmaken (weliswaar met een onder-
breking van 3 jaar), wat hem toeliet zijn politiek op een 
coherente manier uit te bouwen en te consolideren. 
Daarbovenop kon hij rekenen op de volle steun van zijn 
regering en tenslotte kende hij, dankzij zijn bevoegdhe-
den in de ministerraden van de Europese Unie, perfect 
de situatie van W&T en het hoger onderwijs in de rest 
van Europa en daarbuiten, in het bijzonder in landen 
als Frankrijk en Groot-Brittannië, en hij kende ook de 
toestand in de Verenigde Staten. Het was dus niet 
moeilijk om mijn Confraters en Consorores van de KNW 
ervan te overtuigen dat professor Gago dé geknipte 
Denker was voor ons programma.” 

Heeft de populariteit van de Ciência-Viva-beweging 
zich ook vertaald in meer inschrijvingen voor de STEM-
richtingen en wat was daarvan de weerslag op de 
economie?

Irina Veretennicoff: “Dat is een vraag die niet zo 
gemakkelijk te beantwoorden is, omdat er zoveel 
factoren meespelen. Maar toch, de cijfers spreken voor 
zich. In 1995 vertegenwoordigde R&D (Research en 
Development) 0,5 % van het Bruto Binnenlands Product 
in Portugal. Dat was dus om zo te zeggen onbestaand. 
Zestien jaar later, in 2011, was het aandeel meer dan 
verdrievoudigd en maakte R&D 1,6 % van het BBP uit. 
De R&D-intensity binnen bedrijven verdubbelde van 25 
naar 50 %. Het aantal voltijdse equivalenten van hoog 
opgeleide onderzoekers klom van 3 naar 9 op duizend 
banen. De peer reviewed wetenschappelijke produc-
tie vermenigvuldigde met vijf. Dat is in vergelijking met 
het Europees gemiddelde relatief weinig. Maar als men 
de groeicurve apart bekijkt, is de evolutie spectacu-
lair.” 

Dear Professor Gago, since many years you are 
involved in the creation and management of research 
institutions, you have taken important research 
initiatives, you participate in high level Think Tanks, you 
advise Scientific Institutions from INSERM in France to 
the ESA. What made you accept the invitation to 
become the Thinker of the KVAB on Flanders’ Future as 
a Knowledge Society? 

José Mariano Gago: “This is a very interesting question, 
thank you! To keep the answer short, I would just say 
that I was first of all impressed by the sense of social 
responsibility of the Academy in striving to address a 
difficult societal problem its members perceived as 
closely related to their own role in society as scientists 
and academics. 
I had the opportunity to discuss at length the objectives 
of the initiative and to become convinced of the 
commitment of its main supporters. Finally, I was deeply 
impressed by the in depth discussions and exchanges I 
had with Irina Veretennicoff, then Director of the Class 
of Natural Sciences of KVAB, and colleagues from the 
Steering Committee, and for their extraordinary 
commitment and experience. I felt it was my responsibi-
lity to do my best to help, namely by bringing to the 

Hoe denkt professor Gago zijn ‘Vlaamse’ opdracht aan 
te pakken? En hoe kan de Academie hem daarbij 
helpen?

Irina Veretennicoff: “Dat moet u hem zelf vragen! Eén 
zaak is zeker: José Mariano Gago gaat niet over één 
nacht ijs. Eerst wil hij de situatie in Vlaanderen 
diepgaand doorgronden, vooraleer conclusies te 
trekken. Hij wil dus ruim de tijd nemen om de situatie te 
begrijpen. Zijn speurtocht deelt hij op in drie luiken. Eerst 
wil hij hoogte krijgen van de Vlaamse samenleving. 
Hoe is haar houding ten opzichte van wetenschappen 
en technologie? Zijn de STEM-opleidingen wel 
optimaal? In een tweede fase wil hij te weten komen 
wat er hier voor verbetering vatbaar is en of een 
hervorming nodig is. Het derde luik ten slotte, heeft te 
maken met economie en het bedrijfsleven. Waarom 
staat het Vlaamse bedrijfsleven niet voldoende open 
voor innovatie? Welke zijn eventueel de hindernissen 
die hier moeten worden weggewerkt?”

Waar en wanneer zullen al deze bevindingen publiek 
gemaakt worden? 

Irina Veretennicoff: “Dat zijn allemaal vragen die aan 
bod zullen komen tijdens de afsluitende conferentie 
die plaats heeft op 28 november 2014 in de KVAB.                
Buitenlandse en Vlaamse stakeholders zullen hun 
standpunt toelichten en met hun gehoor in discussie 
gaan. Daarna zal professor 
Gago zijn definitief rapport 
met aanbevelingen neerleg-
gen. Professor Gago wenst 
onder andere de ministers 
Muyters (Werk, Economie, 
Innovatie en Sport) en Crevits 
(Onderwijs), de VRWI (Vlaamse 
Raad voor Wetenschap en 
Innovatie) en zoveel mogelijk 
vertegenwoordigers van onze 
universiteiten, van leraars en 
studenten, wetenschapsjour-
nalisten, vertegenwoordigers 
wetenschapscommunicatie, 
van het Vlaams patronaat en 
van de vakbonden te betrek-
ken in dit slotsymposium, 
samen met alle geïnteres-
seerden binnen en buiten de 
Academie.”

      

Wat heeft er u tot nog toe het meest getroffen in de 
aanpak van professor Gago?

Irina Veretennicoff: “In de eerste plaats zijn bezieling. 
Hoe een man met zijn gezag en allure niet te beroerd is 
om midden in het werkveld te gaan staan. Dit was ook 
al te zien tijdens het Ciência Viva programma in 
Portugal, waarvan hij tijdens zijn ambtstermijn als 
Minister van wetenschap en technologie de initiatief-
nemer en gangmaker was. De aanpak was drieledig: 1. 
De rol van de leraars wetenschap versterken; 2. Een 
cultuur van nabijheid creëren tussen geleerden en 
niet-wetenschappers, anders gezegd wetenschap en 
samenleving bij elkaar brengen; 3. Een netwerk tot 
stand brengen van belevingscentra voor wetenschap. 
Centraal in het Ciência Viva stelsel staat het groot 
‘Pavilhao do Conhecimento’ (Paviljoen der Kennis) in 
Lissabon, dat in vele – maar niet in alle aspecten – lijkt 
op onze Technopolis. Een twintigtal kleinere structuren 
van het Paviljoen der Kennis zijn verspreid in provincie-
steden over heel Portugal. Zij bieden lab-ruimte en 
ondersteuning aan de leerkrachten die het wensen. 
Tijdens de vakanties organiseren ze thematische activi-
teiten zoals geowandelingen voor de hele familie. Het 
initiatief van Ciência Viva werd vanaf zijn oprichtings-
fase ruim gedragen door de media. Professor Gago 
was ook heel veel aanwezig op deze evenementen. Hij 
was een zichtbare Minister, die bruggen bouwde 
tussen W&T en de maatschappij. Om bijvoorbeeld 
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chemie van mayonaise 
nam Gago tijdens een 
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uitleg gaf aan het jongetje 
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ouders en natuurlijk een 
groot publiek. De tv was er 
ook. Vandaag is een 
dagje uit met het hele 
gezin naar een activiteit 
van een Ciência-Viva-be- 
levingscentrum zelfs een 
doodnormale, maar boei- 
ende vrijetijdsbesteding 
geworden. Gago heeft 
Portugal in beweging 
gezet. Zoals Vlaanderen in 
Actie dat ook beoogt.”
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attention of KVAB new political, international and 
historical perspectives that might help opening up the 
debate and suggest new lines of thought and new 
forms of action. 
However, I had to overcome my own reluctance to 
admit that I might eventually play a positive role, 
despite my reduced knowledge of Flanders’ society. 
I am especially grateful for the opportunity to learn 
more about modern Flanders, for many reasons: 
Flanders’ tensions and conflicting aspirations are 
somehow representative of other contemporary 
regional or national development processes; Flanders’ 
roles in Belgium as well as in Europe and internationally 
all seem to converge (as the Academy justly 
perceived) on the difficult problem of future sustainabi-
lity of modern knowledge-based societies. 
Finally and retrospectively, I must also say that history 
has certainly played its role: Portugal and Flanders 
have been politically and economically in contact at 
least since the XIV century, and in the XVI century 
Portuguese merchants and humanists played an impor-
tant role in Flanders and long lasting ties were then 
established; at the same time, many families from 
Flanders settled in the Azores islands and helped to 
shape much of the unique sensibility and traditions in 
some islands; and, more recently, many of my fellow 
countrymen were buried in Flanders as the result of the 
horror of the First World War.”

What was your strategy to approach this theme?

José Mariano Gago: “Over the last 20 years I have 
devoted much of my time trying to help shaping 
Europe’s future as a knowledge-based, inclusive and 
open society. I have tried to contribute by organising 
EU extensive studies and conferences on the future of 
science education, on the culture of science in Europe, 
on the information society, among others. I was deeply 
involved in the political preparation and in the adop-
tion and deployment of the EU strategy for a 
knowledge-based economy and society adopted by 
the European Council in March 2000 (in Lisbon, and 
therefore usually referred to as the “Lisbon Strategy”). 
And, of course, I have devoted many years of my life 
trying to help shaping the future of my own country in 
that direction. The Ciência Viva movement in Portugal 
is probably one good example of a wide societal 
engagement for science and technology in one 
society.
As an external invited participant in the Flanders 
debate, I define my role as a catalyser.
Changes in democratic societies are based upon a 
multiplicity of convergent actions and ideas, rooted in 
the minds and values of many social actors. Contribu-
ting to those processes, although very modestly, of 
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course, as a discrete catalyser who helps opening up 
the debate internationally, and who strives to bring in 
together stakeholders who should progressively 
establish denser networks in society, is what I have tried 
to do.”

To wrap up your findings and discuss them with the 
stakeholders in Flanders a final Conference is organized 
at the Academy on Friday, November 28th. Can you 
please highlight its main topics? 

José Mariano Gago: “The Conference Programme 
outline is probably self-explanatory: The Future of 
Flanders as a Knowledge-Based Society in Perspective 
will address International perspectives: 
Why is science education in schools key to the future of 
sustainable knowledge-based societies? Why is Informal 
Science education a key factor for the cohesion of 
knowledge-based societies? How are knowledge-
based economies and societies emerging and 
evolving? How are regional and national policies 
addressing the challenges of supporting knowledge-
based economies? 
And it will specifically address and stimulate discussion on 
“Flanders as a knowledge-based society in perspective”, 
namely on two key issues: 
Flanders Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics (STEM) deficit in perspective: are we lacking 
STEM students and graduates, either in general, in 
specific domains, or not at all? What should we do 
about it?
Flanders economic development in perspective: how 
can society sustain a performing knowledge-based 
economy?
I am certain the Conference will challenge Flanders 
political, economic and academic stakeholders, and I 
hope it will contribute to bring them together to discuss 
openly and in an informed way how to better shape 
Flanders future as a knowledge-based society.”

Een ‘Higgsveld’ van belangstelling 
voor wetenschap

Samen met Europees Commissaris Philippe Busquin 
stond José Mariano Gago aan de wieg van de 
European Research Area en de Lissabon 2000 Agenda 
en was hij heel actief bij de opbouw van het Bologna-
proces. Hij is zowel elektrotechnisch ingenieur als 
doctor in de hoge-energie-fysica. Sinds 1976 is hij 
verbonden aan het CERN in Genève. Vandaag staat 
hij aan het hoofd van een groot en succesvol gede-
centraliseerd onderzoekslabo, het LIP (www.lip.pt). Na 
de Anjerrevolutie (1974) is hij onmiddellijk naar Portugal 
teruggekeerd om les te geven aan zijn moeder-    
universiteit, het IST (Instituto Superior Técnico) in 
Lissabon. Vanaf zijn jeugdjaren heeft hij politieke 
verantwoordelijkheid op zich genomen en heeft hij 
diep nagedacht over de rol van Wetenschap en 
Techniek in de maatschappij . Hij werd – zonder een 
partijkaart te hebben – minister voor Wetenschap, 
Technologie en Informatiemaatschappij tussen 1995 en 
2002 en minister W&T én Hoger Onderwijs tussen 2005 
en 2011. Hij heeft een cruciale rol gespeeld bij de 
opbouw van zijn land en slaagde erin om een mentali-
teitsverandering tot stand te brengen bij zijn landgeno-
ten, die 40 jaar fascisme en intellectuele onderdrukking 
hadden gekend. Als fysicus zou men zijn Portugese 
verwezenlijking metaforisch kunnen omschrijven als de 
creatie van een soort ‘Higgsveld’ (Nobelprijs Fysica, 
2013). Een veld dat alle sectoren van de maatschappij 
doordringt met oprechte belangstelling voor en een 
positieve houding ten opzichte van wetenschap en 
technologie. Zoals het Higgs-Brout-Englertveld het 
volledige heelal binnendringt en aan de deeltjes 
massa geeft! Zijn uitgebreid CV kunt u nalezen op de 
website van de KVAB (www.kvab.be).

Enkele leden van de stuurgroep, v.l.n.r. Joos Vandewalle, Paul
Van Houtte, Inez Dua, Irina Veretennicoff, Yvan Bruynseraede, 
José Mariano Gago, Alexander Sevrin en Christiane Malcorps.
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DENKERSPROGRAMMA
KENNISMAATSCHAPPIJ

Marc Vanneste

Irina Veretennicoff: “Hopen dat bezieling 
van José Gago op Vlaanderen overslaat”

“Is Vlaanderen inderdaad op weg naar een            
nieuwsgierige, enthousiaste en innovatiegedreven 
kennismaatschappij?” vormt het tweede luik van het 
Denkersprogramma dat binnen de Academie in 2014 
in de steigers werd gezet. Het wordt op 28 november 
tijdens een slotconferentie afgerond. Wil Vlaanderen 
zijn welvaart op peil houden, dan mag het de trein, 
waarvan innovatieve wetenschaps- en technologie- 
beoefening de locomotief is, niet missen. De meege-
trokken wagons hebben namen als engineering, 
technologie en techniek en vormen de natuurlijke 
toepassingsgebieden van fundamenteel wetenschap-
pelijk onderzoek in wat men de STEM-disciplines noemt 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics). 
Ondanks alle initiatieven van de overheid en de 
privésector halen totnogtoe te veel Vlamingen hun 
neus op voor ‘exacte’ leerstof en technische compe-
tenties. Hoe komt dat? Hoe kan je ervoor zorgen dat 
wetenschap en haar afgeleiden een plaats weten te 
verwerven in het innerlijke van de mensen en dat 
wetenschap en technologie prominenter aanwezig zijn 
in het bedrijfsleven en in de kenniseconomie in Vlaan-
deren? Er is dringend een mentaliteitsverandering 
nodig, maar hoe creëer je die overslag in de geesten? 
Professor em. Irina Veretennicoff, fysica aan de VUB en 
lid van de raad van bestuur van de KVAB, wil daar 
samen met een vermaarde buitenlandse deskundige 
en zo veel mogelijk leden van de KVAB over nadenken. 
Veretennicoff slaagde erin om een autoriteit als José 
Mariano Gago als ‘Denker’ aan boord te hijsen van het 
Denkersprogramma rond de uitbouw van een kennis-
maatschappij in Vlaanderen. Momenteel laat prof. 
Gago volop zijn licht schijnen over de situatie in Vlaan-
deren. Hij is daarvoor goed beslagen. Hij wist in de 
Portugese samenleving een culturele aardverschuiving 
ten voordele van STEM-onderwijs, -onderzoek en    
-communicatie op gang te brengen. Zijn advies zou 
voor Vlaanderen wel eens van tel kunnen zijn. Hoe ver 
is zijn Vlaamse ‘introspectie’ opgeschoven? Wat zijn de 
knelpunten? Hoe wordt het initiatief door de stakeholders 
ontvangen? Een gesprek met professor Irina Veretenni-
coff, de gangmaakster van het denkersthema ‘Is 
Vlaanderen inderdaad op weg naar een nieuwsgie-
rige, innovatiegedreven kennismaatschappij?’/ 
‘Flanders Future as a knowledge society’ (F2KS) en met 
professor José Mariano Gago, de ‘Thinker in 
Residence’. 

Hoe is de Academie bij professor José Mariano Gago 
terechtgekomen? Waarom wordt hij als Denker  
aangetrokken?

Irina Veretennicoff: “Toen de Klasse der Natuurweten-
schappen in maart 2013 unaniem besliste om haar 
eerste Denkersprogramma te wijden aan een thema 
dat toch heel controversieel overkomt, wisten we dat 
we moesten zoeken naar een ‘Denker’ van groot 
formaat, iemand met een brede visie op deze proble-
matiek, met ervaring, met prestige en vooral een 
‘Denker’ die resultaten haalt. Reeds sinds het einde van 
de jaren ’90 volgde ik de merkwaardige evolutie van 
Portugal inzake wetenschap en technologie, onderwijs, 
onderzoek en wetenschapspopularisering. Zowel via 
zijn werk binnen de Raad van de EU als in zijn functie 
van Minister voor Wetenschap en Technologie, 
Informatiemaatschappij en Hoger Onderwijs had ik het 
werk en de acties van prof. Gago leren kennen. Ik had 
veel gelezen over zijn inspirerend ‘Ciência-Viva’- 
programma in Portugal (www.cienciaviva.pt), zijn 
bezielende werkkracht en zijn charismatische invloed 
op de Portugese bevolking. Ook op Europees niveau 
heeft hij – en nog altijd! – een heel grote invloed.” 

Wat verklaart zijn succesverhaal in Portugal?

Irina Veretennicoff: “Zijn succes is te danken aan 
politieke omstandigheden, die in Vlaanderen om 
diverse redenen nooit aanwezig waren. Ten eerste was 
hij als minister van W&T (Wetenschappen en Technolo-
gie) zelf een pur sang wetenschapper. Tegelijk had hij, 
lang voordat hij zijn ambt bekleedde, een visie ontwik-
keld over zijn verantwoordelijkheden en doelstellingen. 
Vervolgens kon hij twee lange ambtstermijnen van 
telkens 7 jaar rondmaken (weliswaar met een onder-
breking van 3 jaar), wat hem toeliet zijn politiek op een 
coherente manier uit te bouwen en te consolideren. 
Daarbovenop kon hij rekenen op de volle steun van zijn 
regering en tenslotte kende hij, dankzij zijn bevoegdhe-
den in de ministerraden van de Europese Unie, perfect 
de situatie van W&T en het hoger onderwijs in de rest 
van Europa en daarbuiten, in het bijzonder in landen 
als Frankrijk en Groot-Brittannië, en hij kende ook de 
toestand in de Verenigde Staten. Het was dus niet 
moeilijk om mijn Confraters en Consorores van de KNW 
ervan te overtuigen dat professor Gago dé geknipte 
Denker was voor ons programma.” 

Heeft de populariteit van de Ciência-Viva-beweging 
zich ook vertaald in meer inschrijvingen voor de STEM-
richtingen en wat was daarvan de weerslag op de 
economie?

Irina Veretennicoff: “Dat is een vraag die niet zo 
gemakkelijk te beantwoorden is, omdat er zoveel 
factoren meespelen. Maar toch, de cijfers spreken voor 
zich. In 1995 vertegenwoordigde R&D (Research en 
Development) 0,5 % van het Bruto Binnenlands Product 
in Portugal. Dat was dus om zo te zeggen onbestaand. 
Zestien jaar later, in 2011, was het aandeel meer dan 
verdrievoudigd en maakte R&D 1,6 % van het BBP uit. 
De R&D-intensity binnen bedrijven verdubbelde van 25 
naar 50 %. Het aantal voltijdse equivalenten van hoog 
opgeleide onderzoekers klom van 3 naar 9 op duizend 
banen. De peer reviewed wetenschappelijke produc-
tie vermenigvuldigde met vijf. Dat is in vergelijking met 
het Europees gemiddelde relatief weinig. Maar als men 
de groeicurve apart bekijkt, is de evolutie spectacu-
lair.” 
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involved in the creation and management of research 
institutions, you have taken important research 
initiatives, you participate in high level Think Tanks, you 
advise Scientific Institutions from INSERM in France to 
the ESA. What made you accept the invitation to 
become the Thinker of the KVAB on Flanders’ Future as 
a Knowledge Society? 

José Mariano Gago: “This is a very interesting question, 
thank you! To keep the answer short, I would just say 
that I was first of all impressed by the sense of social 
responsibility of the Academy in striving to address a 
difficult societal problem its members perceived as 
closely related to their own role in society as scientists 
and academics. 
I had the opportunity to discuss at length the objectives 
of the initiative and to become convinced of the 
commitment of its main supporters. Finally, I was deeply 
impressed by the in depth discussions and exchanges I 
had with Irina Veretennicoff, then Director of the Class 
of Natural Sciences of KVAB, and colleagues from the 
Steering Committee, and for their extraordinary 
commitment and experience. I felt it was my responsibi-
lity to do my best to help, namely by bringing to the 
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attention of KVAB new political, international and 
historical perspectives that might help opening up the 
debate and suggest new lines of thought and new 
forms of action. 
However, I had to overcome my own reluctance to 
admit that I might eventually play a positive role, 
despite my reduced knowledge of Flanders’ society. 
I am especially grateful for the opportunity to learn 
more about modern Flanders, for many reasons: 
Flanders’ tensions and conflicting aspirations are 
somehow representative of other contemporary 
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all seem to converge (as the Academy justly 
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tant role in Flanders and long lasting ties were then 
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some islands; and, more recently, many of my fellow 
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horror of the First World War.”
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José Mariano Gago: “Over the last 20 years I have 
devoted much of my time trying to help shaping 
Europe’s future as a knowledge-based, inclusive and 
open society. I have tried to contribute by organising 
EU extensive studies and conferences on the future of 
science education, on the culture of science in Europe, 
on the information society, among others. I was deeply 
involved in the political preparation and in the adop-
tion and deployment of the EU strategy for a 
knowledge-based economy and society adopted by 
the European Council in March 2000 (in Lisbon, and 
therefore usually referred to as the “Lisbon Strategy”). 
And, of course, I have devoted many years of my life 
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society.
As an external invited participant in the Flanders 
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Changes in democratic societies are based upon a 
multiplicity of convergent actions and ideas, rooted in 
the minds and values of many social actors. Contribu-
ting to those processes, although very modestly, of 
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To wrap up your findings and discuss them with the 
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at the Academy on Friday, November 28th. Can you 
please highlight its main topics? 
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political, economic and academic stakeholders, and I 
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openly and in an informed way how to better shape 
Flanders future as a knowledge-based society.”

Een ‘Higgsveld’ van belangstelling 
voor wetenschap

Samen met Europees Commissaris Philippe Busquin 
stond José Mariano Gago aan de wieg van de 
European Research Area en de Lissabon 2000 Agenda 
en was hij heel actief bij de opbouw van het Bologna-
proces. Hij is zowel elektrotechnisch ingenieur als 
doctor in de hoge-energie-fysica. Sinds 1976 is hij 
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verantwoordelijkheid op zich genomen en heeft hij 
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Techniek in de maatschappij . Hij werd – zonder een 
partijkaart te hebben – minister voor Wetenschap, 
Technologie en Informatiemaatschappij tussen 1995 en 
2002 en minister W&T én Hoger Onderwijs tussen 2005 
en 2011. Hij heeft een cruciale rol gespeeld bij de 
opbouw van zijn land en slaagde erin om een mentali-
teitsverandering tot stand te brengen bij zijn landgeno-
ten, die 40 jaar fascisme en intellectuele onderdrukking 
hadden gekend. Als fysicus zou men zijn Portugese 
verwezenlijking metaforisch kunnen omschrijven als de 
creatie van een soort ‘Higgsveld’ (Nobelprijs Fysica, 
2013). Een veld dat alle sectoren van de maatschappij 
doordringt met oprechte belangstelling voor en een 
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technologie. Zoals het Higgs-Brout-Englertveld het 
volledige heelal binnendringt en aan de deeltjes 
massa geeft! Zijn uitgebreid CV kunt u nalezen op de 
website van de KVAB (www.kvab.be).

Enkele leden van de stuurgroep, v.l.n.r. Joos Vandewalle, Paul
Van Houtte, Inez Dua, Irina Veretennicoff, Yvan Bruynseraede, 
José Mariano Gago, Alexander Sevrin en Christiane Malcorps.
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De obligate (maar heimelijk genomen) selfie voor de deur van de 
Vaticaanse bibliotheek (binnen zijn foto’s strikt verboden). Vanuit de 
loggia aan de Sixtijnse kapel kijkt men op deze parking uit. 

Professor Rudy Swennen

Internationale samenwerking is niet meer 
weg te denken uit het wetenschappelijke 
onderzoek. De KVAB steunt individuele 
wetenschappers bij het oprichten of onder-
houden van internationale contacten, door 
het toekennen van reisbeurzen voor verblij-
ven van maximaal 2 weken in het kader van 
een bilaterale samenwerking met een 
buitenlandse collega. Hiervoor gaat zij 
overeenkomsten aan met een stijgend 
aantal buitenlandse Academiën. In de 
regel worden de reiskosten vergoed door 
de Academie van het land van herkomst en 
de verblijfskosten door de Academie van 
het gastland. Het overzicht van de Acade-
miën waarmee de KVAB momenteel over-
eenkomsten heeft, kan men vinden op 
www.kvab.be en vervolgens doorklikken op 
‘bilaterale overeenkomsten’ op de startpa-
gina. Ter illustratie van de mogelijkheden 
die deze bilaterale uitwisselingen bieden, 
geven we hierbij ook twee voorbeelden, het 
ene in verband met historisch onderzoek in 
Rome, het andere in verband met geolo-
gisch onderzoek in Hongarije.

Dagboek van een bilaterale uitwisseling

Violet Soen, docent vroegmoderne geschiedenis, 
KU Leuven

Wanneer ik het vliegtuig opstap, ben ik nog niet 
helemaal bekomen van de Leuvense junizittijd. 
Maar de bestemming maakt alles goed: Rome, la 
città eterna, waar ik aan de slag kan door een 
uitwisselingsakkoord van de KVAB met de Acca-
demia dei Lincei. Er is een drukke agenda voor de 
komende negen dagen: naar de Vaticaanse 
bibliotheek voor onderzoek, naar Roma III voor 
een ontmoeting met mijn Italiaanse gastheren, en 
tijdens mijn verblijf in de Academia Belgica 
andere Belgische onderzoekers leren kennen.

De Vaticaanse bibliotheek stond al lang hoog op 
mijn verlanglijstje. Tijdens mijn doctoraatsonder-
zoek kwam ik reeds meermaals in de Vaticaanse 
archieven, maar toen was de bibliotheek geslo-
ten voor restauratie: tot eind 2010 kwam geen 
onderzoeker erin. Nadien was het er door de 
tenure-track-race/roes nog niet van gekomen. 
Toen ik de informatie van de bilaterale akkoorden 
zag voorbijkomen, besloot ik toch mijn kans te 
wagen; het bleek het juiste duwtje in de rug! 

Op maandag popel ik om binnen te geraken in 
de Vaticaanse bibliotheek, maar eerst moet ik 
voorbij de obligate afspraak met de directeur. 
Gewapend met de juiste aanbevelingsbrieven 
krijg ik het kerkelijk fiat. Ik raadpleeg er een aantal 
16de-eeuwse boekjes die gedrukt zijn in Frans-
Vlaanderen, maar die intussen niet meer in onze 
contreien te vinden zijn. Gesneden voer voor mijn 
nieuw onderzoeksproject over transregionale 
contacten in de 16de eeuw. Vier dagen later 
neem ik de tram richting Roma III. Daar geef ik een 
lezing over de grensregio’s in de oude Nederlan-
den, en hun cruciale rol in de bewogen geschie-
denis van de Reformatie. Bovenal smeden we 
plannen om verder samen te werken over het 
belang van grensregio’s binnen de context van 
Red Columnaria. Dat was tot nu toe een hoofdza-
kelijk mediterraan onderzoeksnetwerk dat het 
functioneren van ‘grenzen’ in de vroegmoderne 
Spaans-Habsburgse monarchie beter wil begrij-
pen. De contacten blijken erg vruchtbaar: er zal 
een noordelijke tak ‘Flandes’ worden opgericht 
vanuit de Université de Valenciennes en de KU 
Leuven.

Terug thuis stel ik vast dat de uitwisseling voorbij 
gevlogen is. Op korte termijn was het een mooie 
herbronning, op langere termijn de juiste beslissing 
tot samenwerking. In december vindt een eerste 
workshop van Red Columnaria in Leuven plaats, 
met veel dank aan de KVAB!

Bilaterale uitwisseling tussen de KU Leuven 
en Hongarije m.b.t. geologisch onderzoek

In 2012 werd een wetenschappelijke samenwer-
king opgestart tussen de dienst van prof. dr. Rudy 
Swennen (KU Leuven) en die van Dr. Sándor Kele 
(Institute for Geological and Geochemical 
Research, Research Centre for Astronomy and 
Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, 
Budapest) met betrekking tot geologisch onder-
zoek van de travertijnen te Budakulesz in Honga-
rije.

In het kader van twee masterstudies die aan de 
KU Leuven werden afgesloten in juli 2013 werd een 
werkbezoek naar Hongarije georganiseerd van 5 
tot 9 augustus 2013 met aansluitend terreinwerk 
tot en met 19 augustus 2013. Dit werkbezoek werd 
mogelijk gemaakt via een bilateraal uitwisselings-
project tussen de KVAB en de Hongaarse Acade-
mie voor Wetenschappen in Boedapest. Doel van 
het bezoek was het bespreken van de nieuwe 
onderzoeksresultaten en na te gaan waar 
bijkomend onderzoek nodig was. Daarbij werden 
diverse publicaties in voorbereiding besproken.

Verder werd met Mej. Ágnes Török zowel haar 
studiegebied nabij Budakulesz als haar studiege-
bied nabij Sütto bezocht. Deze terreinverkenning 
was heel nuttig omdat een deel van haar 
toekomstig onderzoek verricht zal worden aan de 
KU Leuven in het kader van een Erasmusuitwisse-
ling. Hierbij waren ook prof. dr. Andrea Mindszenty 
van de Eötvös L. Universiteit en prof. dr. Sándor 
Kele aanwezig. Verder werd het geochemisch 
laboratorium van de Hongaarse Academie voor 
Wetenschappen bezocht, dat onder leiding staat 
van Dr. Attila Demény. Bij alle contacten die 
werden gelegd werd vastgesteld dat er tal van 
interessante, overlappende onderzoeksdomeinen 
bestaan, waaruit nieuwe samenwerkingsverban-
den kunnen voortvloeien. Een nieuw onderzoeks-
project werd reeds tijdens deze bilaterale uitwisse-
ling uitgewerkt, en wel een onderzoek met een erg 
grote relevantie voor de olie-industrie (de zgn. 
pre-salt exploratie offshore Brazilië en Angola), 
waarbij ook de financiering hiervan vanuit de 
olie-industrie zou kunnen worden bekomen. 

Bilaterale akkoorden:
reisbeurzen voor internationale samenwerking

Als conclusie kan gesteld worden dat deze vijf 
intensieve dagen een zeer vruchtbaar werkbezoek 
hebben opgeleverd, met tastbare resultaten en 
een intensieve samenwerking tussen beide onder-
zoekers, waarbij ook hun medewerkers en hun 
studenten zijn betrokken.

Aanvragen voor uitwisselingen vanaf februari 
2015 worden ingewacht op  31 oktober . Enkel 
aanvragen van Vlaamse wetenschappers die 
een buitenlandse collega willen bezoeken, 
worden aanvaard. Indien de aanvraag 
goedgekeurd wordt door de KVAB, stuurt de 
KVAB de aanvraag zelf door naar de             
buitenlandse Academie. Buitenlandse         
wetenschappers die een Vlaamse universiteit 
of onderzoeksinstituut willen bezoeken, 
dienen een aanvraag in te dienen bij de 
Academie van hun land. Voor meer informa-
tie en het aanvraagformulier kunt u terecht 
op http://www.kvab.be/intsamenw.aspx of 
bij sofie.vanthournout@kvab.be.

Oproep:Oproep:Oproep:Oproep:Oproep:
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Nieuwe publicaties

Standpunten 23: Voor een verantwoord beheer 
van ons kunstpatrimonium, door Francis Strauven 
en Roger Marijnissen. KVAB Press 2014. 

Sedert de jaren 1960 transformeerden de musea 
zich tot dynamische ondernemingen gericht op 
massacommunicatie en -consumptie. Zij gingen 
onderling wereldwijde samenwerkingsverbanden 
aan om via uitwisseling grootse tentoonstellingen 
en zelfs megashows op te zetten, vaak met 
nobele intenties zoals de democratisering van de 
kunst en de onderlinge verstandhouding tussen 
de naties. Vaak komt dit echter neer op een 
mercantiele exploitatie van kunst. Bij het transport 
worden de kunstwerken, meestal zelfs de topwer-
ken, voortdurend aan risico’s blootgesteld. 
Beschadigingen aan oude schilderijen zijn 
evenwel onherstelbaar. De beste restauratie is 
niet meer dan een prothese. Daarom wordt hier 
gepleit voor een totaal verbod op uitwisseling en 
transport van oude meesterwerken. Dit standpunt, 
gemotiveerd door liefde en respect voor het 
kunstwerk, werd in de loop van de jaren ontwik-
keld en herhaaldelijk verdedigd door Roger 
Marijnissen (1923), lid van de Klasse van de 
Kunsten en tijdens zijn actieve loopbaan hoofd 
van het departement Conservatie-Restauratie 
aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimo-
nium (KIK/IRPA). Deze versie van het standpunt 
werd geformuleerd door Francis Strauven (1942), 
architect en architectuurhistoricus, ereprofessor 
Universiteit Gent, lid van de Klasse van de Kunsten 
en de Commissie voor het Nationaal Biografisch 
Woordenboek. 

Standpunten 24: Jeugdwerkloosheid, door Jan 
Eeckhout en Joep Konings. KVAB Press 2014.

De problematiek van de jeugdwerkloosheid was 
het thema van een bijzonder denkersprogramma 
van de KVAB, ingericht vanuit de Klasse van de 
Menswetenschappen. De resultaten hiervan 
werden gepubliceerd in dit Standpunt, met o.m. 
de analyses van achtergronden, oorzaken en 
gevolgen van jeugdwerkloosheid door prof. dr. 
Joep Konings (Faculteit Economie en Bedrijfswe-
tenschappen, KU Leuven) en prof. dr. Jan 
Eeckhout (Department of Economics, University 
College Londen en Universitat Pompeu Fabra te 
Barcelona). Tevens doen zij een aantal beleids-
aanbevelingen. Hun stellingname wordt gevolgd 
door kritische reflecties door Bart Buysse 
(directeur-generaal VBO), Chris Serroyen (hoofd 
ACV-studiedienst), Bart Cockx (SHERPPA, UGent) 
en Walter Nonneman (UAntwerpen). 
Jeugdwerkloosheid heeft - zeker in ons land - 
structurele oorzaken. Onderwijs en arbeidsmarkt 
zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Ruimtelijk 

gezien vallen de beschikbare arbeidsplaatsen en 
de stedelijke concentraties van jongere werklozen 
niet steeds samen, en er is ook de gebrekkige 
integratie van migrantenjongeren. Dit Standpunt 
omtrent jeugdwerkloosheid vormt dan ook een 
actuele en bijzonder nuttige bijdrage tot het debat 
en tot het beleid.

Standpunten 25: Medische technologie als motor 
voor innovatieve gezondheidszorg, door Pascal 
Verdonck. KVAB Press 2014. 

Dit Standpunt is een vervolg op het rapport Biome-
dische ingenieurswetenschappen: speerpunttech-
nologie van een moderne gezondheidszorg dat 
CAWET (Comité van de Academie voor Weten-
schappen en Techniek, nu Klasse Technische 
Wetenschappen) publiceerde in 2004. Het werd 
voorbereid door een werkgroep o.l.v. Pascal 
Verdonck, bestuurder van het AZ Maria Middelares 
in Gent. Leden waren Yvan Bruynseraede, dpt. 
fysica en sterrenkunde KU Leuven, Bart De Moor, 
dpt. ESAT KU Leuven, Bart Swaelens, CEO van Mate-
rialise, Erik Tambuyzer, voorzitter van het Centrum 
voor Medische Innovatie, Erick Vandamme, dpt. 
biochemische en microbiële technologie UGent, 
Jos Vander Sloten, dpt. biomechanica KU Leuven, 
Ewout Vansteenkiste, Technology Developer HyCT 
UGent, en Ivo Van Vaerenbergh, voorzitter Agoria 
Metalen en Materialen. Health technology behelst 
de toepassing van wetenschappelijke kennis en 
technieken in de gezondheidszorg. Dit Standpunt 
concentreert zich op medical devices, zoals 
medische beeldvorming, implantaten, sensoren, 
etc., die behandelingen optimaliseren, de patiënt 
meer comfort geven en uiteraard levens redden. 
Opdat Belgische bedrijven en start-ups hierin ook 
een rol zouden kunnen spelen, pleiten de auteurs 
voor de oprichting van een platform 
(MedTechplatform Flanders en MedTech.be 
innovatieconsortium) waarlangs de overheid, de 
industrie, de onderzoekswereld en de ziekenhuis-
sector met elkaar kunnen overleggen. 

Jaarboek 2013

Ook het KVAB Jaarboek 2013 is 
vanaf nu beschikbaar, maar 
het zal vanaf dit jaar niet 
langer in gedrukte vorm te 
verkrijgen zijn. Belangstellen-
den kunnen het naslagwerk 
raadplegen via onder-
staande link: 
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http://www.kvab.be/downloads/Jaarboek_2013.pdf

Schilderen met wol

‘Vertalen’, zo omschrijft Vera Vermeersch haar werk.      
‘Ik probeer in het hoofd van de kunstenaar te kruipen 
en zo het originele werk dat ik aangereikt krijg, te ontra-
felen. Elk ontwerp is een nieuwe uitdaging. Handtuften 
en wol hebben hun grenzen, die ik telkens probeer te 
verleggen.’

Textiel had ze al jong in de vingers. ‘Breien, haken en ik 
leerde als tiener ook spinnen, weven en draden verven. 
Midden de jaren ‘70 was dat een hype.’ Ze groeide op 
in een creatief gezin. ‘Mijn vader schilderde, net als 
mijn broer en neven. Ik studeerde kunstgeschiedenis, 
maar nog tijdens mijn laatste jaar leerde ik weven. Ik 
ging aan de slag in Oudenaarde, als restaurateur van 
antieke wandtapijten. Maar restauratie laat geen 
speelruimte toe, je moet je aan de regels houden en 
mag absoluut niets toevoegen. Ik kon mijn creativiteit 
niet kwijt en kwam na een paar jaar op het idee om 
van een van mijn vaders werken een tapijt te maken. Ik 
vond niet meteen een atelier om dat voor ons te doen. 
Te duur, of praktisch niet haalbaar. Een paar maanden 
later stopte een van de ateliers waar ik mee gesproken 
had. Hun machines waren over te nemen. Het moest zo 
zijn.’ 

Weven had ze in de vingers, restaureren ook, handtuf-
ten was nieuw. ‘Mijn kleurenkennis had ik natuurlijk, 
maar op vlak van handtuften ben ik autodidact.’ In 
1995 vroeg het Gentse Designmuseum haar om werk 
van verschillende Duitse kunstenaars te vertalen voor 
de ‘Gent meets Berlin-tentoonstelling’. ‘Neue Wilde 
was een immense opdracht, maar mijn man en ik zijn 
toch gesprongen. Die tentoonstelling heeft veel 
deuren geopend. Daar werd het duidelijk dat tapijten 
niet alleen decoratief zijn. Ik heb ondertussen werk van 
Fred Bervoets, Pjeroo Robjee, Nick Andrews, Johan 
Tahon, Koen Vanmechelen, Frieda van Dun, Jan 

Vanriet en Roger Raveel vertaald. Toen Maarten Van 
Severen me vroeg om een werk voor hem te maken, 
ging ook de wereld van het design open.’

Het proces van schilderij, tekening, digitaal beeld of 
idee tot tapijt gaat in verschillende stadia.
‘Ik maak een kalktekening van het origineel, dat wordt 
uitvergroot en op het doek aangebracht. Daarna kan 
ik het op de achterkant traceren, en heb ik een basis 
om op te werken. Het boeiendste is de kleurkeuze. Ik 
werk met zeven dunne draden, waardoor ik met heel 
subtiele kleurverschillen kan werken. Stagiairs vragen 
me soms hoe ik dat doe, maar dat is eigenlijk niet uit te 
leggen. Het gaat intuïtief, het is mijn bijdrage aan het 
werk en mijn favoriete onderdeel van het proces.’ In 
een tapijt kan je niet alleen met kleur spelen, maar ook 
met textuur en reliëf. ‘Soms gebruik ik dikkere wol, maar 
ook leer, raffia, zijde, noem maar op. Zo kan ik ook 
spelen met mat en blinkend. Dat maakt zo’n tapijt een 
heel ander medium dan het origineel. Driedimensio-
naal. Het licht speelt er anders op dan bijvoorbeeld bij 
een olieverfschilderij, Wol slorpt het op in plaats van 
terug te kaatsen en dat maakt het dieper van kleur en 
textuur. Het is bovendien beweeglijk en bijna altijd een 
groot formaat.’ Het overleg met de kunstenaar is  
essentieel. ‘Soms krijg ik de vrije hand, maar vaak willen 
kunstenaars stalen zien, en sommigen komen ook 
graag langs in het atelier.’

Op Intersections 3 zijn tapijten te zien naar werk van 
Fred Bervoets, Roger Raveel, Kristof van Gestel en 
Michel Buylen. Vermeersch’ werk past in de traditie van 
wandtapijten waar Vlaanderen wereldbekend voor is, 
maar ze plant dit met beide voeten in het heden, door 
de combinatie van artisanale en moderne technieken 
en van een eeuwenoud ambacht met moderne kunst. 

Tot 16 november 2014 stelt Vera Vermeersch tentoon op ‘Intersections 3’ in het Atomium.

9

Nathalie Leblanc

Vooruitblik

Vera Vermeersch: tapijt naar
“De trommelaar van de liefde” van Fred Bervoets.
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Nieuwe publicaties

Standpunten 23: Voor een verantwoord beheer 
van ons kunstpatrimonium, door Francis Strauven 
en Roger Marijnissen. KVAB Press 2014. 

Sedert de jaren 1960 transformeerden de musea 
zich tot dynamische ondernemingen gericht op 
massacommunicatie en -consumptie. Zij gingen 
onderling wereldwijde samenwerkingsverbanden 
aan om via uitwisseling grootse tentoonstellingen 
en zelfs megashows op te zetten, vaak met 
nobele intenties zoals de democratisering van de 
kunst en de onderlinge verstandhouding tussen 
de naties. Vaak komt dit echter neer op een 
mercantiele exploitatie van kunst. Bij het transport 
worden de kunstwerken, meestal zelfs de topwer-
ken, voortdurend aan risico’s blootgesteld. 
Beschadigingen aan oude schilderijen zijn 
evenwel onherstelbaar. De beste restauratie is 
niet meer dan een prothese. Daarom wordt hier 
gepleit voor een totaal verbod op uitwisseling en 
transport van oude meesterwerken. Dit standpunt, 
gemotiveerd door liefde en respect voor het 
kunstwerk, werd in de loop van de jaren ontwik-
keld en herhaaldelijk verdedigd door Roger 
Marijnissen (1923), lid van de Klasse van de 
Kunsten en tijdens zijn actieve loopbaan hoofd 
van het departement Conservatie-Restauratie 
aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimo-
nium (KIK/IRPA). Deze versie van het standpunt 
werd geformuleerd door Francis Strauven (1942), 
architect en architectuurhistoricus, ereprofessor 
Universiteit Gent, lid van de Klasse van de Kunsten 
en de Commissie voor het Nationaal Biografisch 
Woordenboek. 

Standpunten 24: Jeugdwerkloosheid, door Jan 
Eeckhout en Joep Konings. KVAB Press 2014.

De problematiek van de jeugdwerkloosheid was 
het thema van een bijzonder denkersprogramma 
van de KVAB, ingericht vanuit de Klasse van de 
Menswetenschappen. De resultaten hiervan 
werden gepubliceerd in dit Standpunt, met o.m. 
de analyses van achtergronden, oorzaken en 
gevolgen van jeugdwerkloosheid door prof. dr. 
Joep Konings (Faculteit Economie en Bedrijfswe-
tenschappen, KU Leuven) en prof. dr. Jan 
Eeckhout (Department of Economics, University 
College Londen en Universitat Pompeu Fabra te 
Barcelona). Tevens doen zij een aantal beleids-
aanbevelingen. Hun stellingname wordt gevolgd 
door kritische reflecties door Bart Buysse 
(directeur-generaal VBO), Chris Serroyen (hoofd 
ACV-studiedienst), Bart Cockx (SHERPPA, UGent) 
en Walter Nonneman (UAntwerpen). 
Jeugdwerkloosheid heeft - zeker in ons land - 
structurele oorzaken. Onderwijs en arbeidsmarkt 
zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Ruimtelijk 

gezien vallen de beschikbare arbeidsplaatsen en 
de stedelijke concentraties van jongere werklozen 
niet steeds samen, en er is ook de gebrekkige 
integratie van migrantenjongeren. Dit Standpunt 
omtrent jeugdwerkloosheid vormt dan ook een 
actuele en bijzonder nuttige bijdrage tot het debat 
en tot het beleid.

Standpunten 25: Medische technologie als motor 
voor innovatieve gezondheidszorg, door Pascal 
Verdonck. KVAB Press 2014. 

Dit Standpunt is een vervolg op het rapport Biome-
dische ingenieurswetenschappen: speerpunttech-
nologie van een moderne gezondheidszorg dat 
CAWET (Comité van de Academie voor Weten-
schappen en Techniek, nu Klasse Technische 
Wetenschappen) publiceerde in 2004. Het werd 
voorbereid door een werkgroep o.l.v. Pascal 
Verdonck, bestuurder van het AZ Maria Middelares 
in Gent. Leden waren Yvan Bruynseraede, dpt. 
fysica en sterrenkunde KU Leuven, Bart De Moor, 
dpt. ESAT KU Leuven, Bart Swaelens, CEO van Mate-
rialise, Erik Tambuyzer, voorzitter van het Centrum 
voor Medische Innovatie, Erick Vandamme, dpt. 
biochemische en microbiële technologie UGent, 
Jos Vander Sloten, dpt. biomechanica KU Leuven, 
Ewout Vansteenkiste, Technology Developer HyCT 
UGent, en Ivo Van Vaerenbergh, voorzitter Agoria 
Metalen en Materialen. Health technology behelst 
de toepassing van wetenschappelijke kennis en 
technieken in de gezondheidszorg. Dit Standpunt 
concentreert zich op medical devices, zoals 
medische beeldvorming, implantaten, sensoren, 
etc., die behandelingen optimaliseren, de patiënt 
meer comfort geven en uiteraard levens redden. 
Opdat Belgische bedrijven en start-ups hierin ook 
een rol zouden kunnen spelen, pleiten de auteurs 
voor de oprichting van een platform 
(MedTechplatform Flanders en MedTech.be 
innovatieconsortium) waarlangs de overheid, de 
industrie, de onderzoekswereld en de ziekenhuis-
sector met elkaar kunnen overleggen. 

Jaarboek 2013

Ook het KVAB Jaarboek 2013 is 
vanaf nu beschikbaar, maar 
het zal vanaf dit jaar niet 
langer in gedrukte vorm te 
verkrijgen zijn. Belangstellen-
den kunnen het naslagwerk 
raadplegen via onder-
staande link: 
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‘Vertalen’, zo omschrijft Vera Vermeersch haar werk.      
‘Ik probeer in het hoofd van de kunstenaar te kruipen 
en zo het originele werk dat ik aangereikt krijg, te ontra-
felen. Elk ontwerp is een nieuwe uitdaging. Handtuften 
en wol hebben hun grenzen, die ik telkens probeer te 
verleggen.’

Textiel had ze al jong in de vingers. ‘Breien, haken en ik 
leerde als tiener ook spinnen, weven en draden verven. 
Midden de jaren ‘70 was dat een hype.’ Ze groeide op 
in een creatief gezin. ‘Mijn vader schilderde, net als 
mijn broer en neven. Ik studeerde kunstgeschiedenis, 
maar nog tijdens mijn laatste jaar leerde ik weven. Ik 
ging aan de slag in Oudenaarde, als restaurateur van 
antieke wandtapijten. Maar restauratie laat geen 
speelruimte toe, je moet je aan de regels houden en 
mag absoluut niets toevoegen. Ik kon mijn creativiteit 
niet kwijt en kwam na een paar jaar op het idee om 
van een van mijn vaders werken een tapijt te maken. Ik 
vond niet meteen een atelier om dat voor ons te doen. 
Te duur, of praktisch niet haalbaar. Een paar maanden 
later stopte een van de ateliers waar ik mee gesproken 
had. Hun machines waren over te nemen. Het moest zo 
zijn.’ 

Weven had ze in de vingers, restaureren ook, handtuf-
ten was nieuw. ‘Mijn kleurenkennis had ik natuurlijk, 
maar op vlak van handtuften ben ik autodidact.’ In 
1995 vroeg het Gentse Designmuseum haar om werk 
van verschillende Duitse kunstenaars te vertalen voor 
de ‘Gent meets Berlin-tentoonstelling’. ‘Neue Wilde 
was een immense opdracht, maar mijn man en ik zijn 
toch gesprongen. Die tentoonstelling heeft veel 
deuren geopend. Daar werd het duidelijk dat tapijten 
niet alleen decoratief zijn. Ik heb ondertussen werk van 
Fred Bervoets, Pjeroo Robjee, Nick Andrews, Johan 
Tahon, Koen Vanmechelen, Frieda van Dun, Jan 

Vanriet en Roger Raveel vertaald. Toen Maarten Van 
Severen me vroeg om een werk voor hem te maken, 
ging ook de wereld van het design open.’

Het proces van schilderij, tekening, digitaal beeld of 
idee tot tapijt gaat in verschillende stadia.
‘Ik maak een kalktekening van het origineel, dat wordt 
uitvergroot en op het doek aangebracht. Daarna kan 
ik het op de achterkant traceren, en heb ik een basis 
om op te werken. Het boeiendste is de kleurkeuze. Ik 
werk met zeven dunne draden, waardoor ik met heel 
subtiele kleurverschillen kan werken. Stagiairs vragen 
me soms hoe ik dat doe, maar dat is eigenlijk niet uit te 
leggen. Het gaat intuïtief, het is mijn bijdrage aan het 
werk en mijn favoriete onderdeel van het proces.’ In 
een tapijt kan je niet alleen met kleur spelen, maar ook 
met textuur en reliëf. ‘Soms gebruik ik dikkere wol, maar 
ook leer, raffia, zijde, noem maar op. Zo kan ik ook 
spelen met mat en blinkend. Dat maakt zo’n tapijt een 
heel ander medium dan het origineel. Driedimensio-
naal. Het licht speelt er anders op dan bijvoorbeeld bij 
een olieverfschilderij, Wol slorpt het op in plaats van 
terug te kaatsen en dat maakt het dieper van kleur en 
textuur. Het is bovendien beweeglijk en bijna altijd een 
groot formaat.’ Het overleg met de kunstenaar is  
essentieel. ‘Soms krijg ik de vrije hand, maar vaak willen 
kunstenaars stalen zien, en sommigen komen ook 
graag langs in het atelier.’

Op Intersections 3 zijn tapijten te zien naar werk van 
Fred Bervoets, Roger Raveel, Kristof van Gestel en 
Michel Buylen. Vermeersch’ werk past in de traditie van 
wandtapijten waar Vlaanderen wereldbekend voor is, 
maar ze plant dit met beide voeten in het heden, door 
de combinatie van artisanale en moderne technieken 
en van een eeuwenoud ambacht met moderne kunst. 

Tot 16 november 2014 stelt Vera Vermeersch tentoon op ‘Intersections 3’ in het Atomium.
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    Denkersprogramma
            activiteiten najaar 2014: 
In het kader van haar Denkersprogramma 
‘Blended Learning’ organiseert de KVAB, samen 
met twee vooraanstaande Thinkers-in-Residence, 
Diana Laurillard (Professor at the Institute of Educa-
tion, University of London) en Pierre Dillenbourg 
(Professor and Coordinator MOOCs program, EPFL 
Lausanne), een internationale conferentie in het 
Paleis der Academiën op woensdag 19 november 
2014 van 9.00 tot 17.00 uur over “21st Century 
Learning in Higher Education: The Campus Blended 
Online? The Flanders Case”. Sinds het begin van dit 
jaar studeren en discussiëren de twee denkers met 
een representatieve groep van Vlaamse experten 
en stakeholders. Ze bezochten ook de universiteiten 
en vertegenwoordigende organisaties. Op 19 
november worden de resultaten van dit denkwerk 
voorgesteld en geconfronteerd met andere visies 
en strategieën. Alle docenten in het hoger onder-
wijs en de permanente vorming, alle beleidsverant-
woordelijken uit de academische wereld, de 
ondernemingswereld en de overheidsinstanties, 
alle geïnteresseerden in het onderwerp, worden 
vriendelijk uitgenodigd op dit belangrijk symposium. 
Reserveer alvast de datum in uw agenda. Voor 
meer informatie en registratie zie de website 
http://www.kvab.be/denkersprogramma/projecte
n-blended-learning.aspx . Dit symposium heeft een 
verlengstuk op 20 november 2014 van 14.00 tot 
18.00 uur in het 13de Ethisch Forum van de Universi-
taire Stichting: “Will the Universities survive the 
e-learning revolution? And how?” Waarbij de vraag 
centraal staat: worden professoren en universitei-
ten in de nabije toekomst overbodig ten gevolge 
van de Massive Open Online Courses? Meer 
informatie vindt u via www.fondationuniversitaire.be 

Op vrijdag 28 november 2014 heeft het slotsympo-
sium ‘Is Vlaanderen inderdaad op weg naar een 
nieuwsgierige, innovatiegedreven kennismaat-
schappij?’ plaats van het tweede Denkerspro-
gramma Flanders Future towards a Knowledge 
Society. Voor meer informatie over dit Denkerspro-
gramma verwijzen we u naar het interview met de 
professoren Irina Veretennicoff en José Mariano 
Gago op blz. 2-5 van deze Academie-Berichten. 
Registratie hiervoor is mogelijk via de website 
www.kvab.be/denkersprogramma/default-dp.aspx
 

                        

VLAST: tien jaar schakel tussen de KVAB en de ‘buitenwereld’

Tien jaar geleden werd de Vlaamse Academische 
Stichting opgericht vanuit de Academiën KANTL 
(Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde) te Gent en de KVAB. De onderhandelaars 
waren de toenmalige vast secretaris Niceas Schamp 
en voorzitter Mark Eyskens namens de KVAB en 
Georges De Schutter en Werner Waterschoot, in die tijd 
respectievelijk vast secretaris en voorzitter van de 
KANTL. Mark Eyskens aanvaardde het voorzitterschap 
van VLAST en bekleedt die functie nog steeds. 

VLAST zou in het leven geroepen worden als een vzw. 
De Franstalige griffier van de rechtbank van koophan-
del te Brussel legde echter het vergrootglas op de tekst 
en maakte nogal wat problemen over de 
‘vervlaamste’ voornamen. Zo vond hij Mark met een ‘k’ 
geen officiële voornaam, met als gevolg dat minister 
van Staat Eyskens als Marc met een ‘c’ in de annalen 
van de koophandelsrechtbank is vermeld. Het was een 
eenmalige toegeving om bestwil. Zoniet zou de griffier 
de oprichtingsakte afwijzen.

Het opzet van de nieuwe stichting was wetenschap en 
cultuur bevorderen door de Academiën te ondersteu-
nen of door het ontwikkelen van eigen initiatieven. 
Hiervoor werd gedacht aan de organisatie van 
lezingen, colloquia, congressen, het financieren van 
tentoonstellingen en concerten en het inzamelen van 
fondsen. Het was de bedoeling dat VLAST zelfbedrui-
pend zou zijn. Eerst moest dus worden gezocht naar 
een financiële basis. Zowel rechtspersonen – lees 
bedrijven – als particulieren konden lid worden van de 
vereniging. Het minimum lidgeld, dat ingeschreven 
werd als schenking aan de Academie, werd bepaald 
op € 100. VLAST slaagde er in een groep getrouwen 
rond zich te scharen die de werking van de Koninklijke 
Academiën erg genegen zijn. Als tegenprestatie 

organiseerde VLAST geleide bezoeken aan topexposi-
ties in ’s lands musea. Als de gelegenheid zich 
voordeed werd het bezoek voorafgegaan door een 
inleidende lezing door een toonaangevende expert. 
Ook eigen lezingen kwamen in de programmering 
voor.

In 2008 moest een naamsverandering worden doorge-
voerd, omdat een stichting een aparte juridische 
entiteit is en er inhoudelijke verschillen zijn met een vzw. 
De keuze viel op ‘Vlaamse Academische Stem’ zodat 
het letterwoord VLAST kon worden behouden. 

Door de jaren heen heeft VLAST een 60-tal bezoeken 
aan exposities en een 15-tal lezingen georganiseerd. 
Toppers waren de opening van het Magrittemuseum in 
Brussel, de opening van het museum M te Leuven, die 
in het teken stond van de overzichtstentoonstelling 
Rogier van der Weyden, de exposities El Greco en de 
Wiener Werkstätte, beide in Bozar Brussel, en de Van 
Eyckdag met lezingen in de KANTL Gent, gevolgd door 
een bezoek aan de St.-Baafskathedraal en de restau-
ratiesite in het Museum voor Schone Kunsten.
Het werkjaar 2014-2015 staat in het teken van het 
tienjarige bestaan van VLAST. Eerst wordt nog een 
ingrijpende verandering van de rechtsvorm doorge-
voerd. Het departement EWI (Economie, Wetenschap-
pen en Innovatie) van de Vlaamse Overheid, onder 
wiens voogdij de KVAB opereert, hamert op een 
transparante boekhouding en duldt niet langer dat er 
aparte vzw’s binnen de KVAB opereren. Daarom zal 
VLAST als vzw eerstdaags worden ontbonden en als 
een commissie van de Academie onder dezelfde 
naam blijven opereren. De omschakeling heeft geen 
verdere gevolgen voor de werking. 

Tijdens het najaar van 2014 gaat de 
aandacht volop naar de feestelijke inkade-
ring van het tienjarige bestaan. Op 27 
november bezoekt VLAST het Planetarium in 
Brussel, waar, na een rondleiding, professor 
Thomas Hertog de deelnemers zal inwijden in 
de jongste inzichten inzake gravitatiegolven. 
Op 4 december zal VLAST het eindejaarsreci-
tal een feestelijke strik bezorgen. Het staat dit 
jaar in het teken van de muziektheaterpro-
ductie ROUGH rond het leven van toondich-
ter Claude Debussy. VLAST-leden kunnen de 
opvoering gratis bijwonen. Het eerstvol-
gende tentoonstellingsbezoek valt op 
woensdag 5 november. Dan bezoekt VLAST 
de tentoonstelling ‘Sensation and Sensuality, 
Rubens and His Legacy’ in het Paleis voor 
Schone Kunsten (Bozar) te Brussel. 

Pan en Syrinx (1617), het uithangbord van de tentoonstelling
‘Sensation and Sensuality’ in de Bozar te Brussel.
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4 december 2014: Rough: 
een muziek-theaterproductie
rond het leven van Debussy

19.00 u: Registratie
19.30 u: Start voorstelling
21.00 u: Receptie

In het kader van de Jubileumviering: 10 jaar VLAST

Rough: Claude Debussy was één van de meest 
fijnzinnige componisten ooit. Zijn muziek is intens. 
Doordrongen van een onwereldse sensitiviteit en 
gedragen door het waarachtige genie. Hoe komt 
het toch dat Claude Debussy, wiens oeuvre miljoe-
nen mensen in vervoering brengt, zo'n onbehou-
wen man was?
Met alle vrouwen die zijn levenspad kruisten, heeft 
hij de diepste onderkant van de menselijkheid 
opgezocht. Hij heeft zijn geliefden stuk voor stuk 
bedrogen. En hij had geen oog voor hun leed. De 
hardvochtigheid waarmee hij dat alles uitte, was 
spreekwoordelijk. Toch was er één uitzondering: 
Claude Emma, beter bekend onder de koosnaam 
Chouchou. Zij was zijn teerbeminde dochtertje, het 
enige vrouwelijke wezen waar hij écht om gaf. 
Chouchou stierf tijdens de grote griepepidemie van 
1919, één jaar nadat de componist zelf was overle-
den aan kanker.
ROUGH vertelt over de ruwe Claude Debussy.
ROUGH speelt de muziek van de fijnzinnige compo-
nist.
ROUGH is een MUZIEKTHEATERPRODUKTIE met Kurt 
van Eeghem (woord), Aldo Baerten (fluit), Remy 
van Kesteren (harp) en Michael Zemstov (altviool). 

19 januari 2015: 19.30 u, LABTrio (Genre Jazz)-
PodiJaC-Aulos

4 maart 2015: 16.30 u (laureaten Cantabile) 
PodiJaC Muziekraad/IVME

11 maart 2015: 17.30 u: Da Vincilezing met Franklin 
Lambert over Solvay en de Solvayinstituten.

Middagconcerten i.s.m. LUCA school of arts: 22 
april, 6 en 20 mei 2015 van 12.30 tot 14.00u

Inschrijven kan via www.kvab.be/acf.aspx of 
ellen.serrien@kvab.be
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    Denkersprogramma
            activiteiten najaar 2014: 
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Diana Laurillard (Professor at the Institute of Educa-
tion, University of London) en Pierre Dillenbourg 
(Professor and Coordinator MOOCs program, EPFL 
Lausanne), een internationale conferentie in het 
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2014 van 9.00 tot 17.00 uur over “21st Century 
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voorgesteld en geconfronteerd met andere visies 
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woordelijken uit de academische wereld, de 
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http://www.kvab.be/denkersprogramma/projecte
n-blended-learning.aspx . Dit symposium heeft een 
verlengstuk op 20 november 2014 van 14.00 tot 
18.00 uur in het 13de Ethisch Forum van de Universi-
taire Stichting: “Will the Universities survive the 
e-learning revolution? And how?” Waarbij de vraag 
centraal staat: worden professoren en universitei-
ten in de nabije toekomst overbodig ten gevolge 
van de Massive Open Online Courses? Meer 
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Op vrijdag 28 november 2014 heeft het slotsympo-
sium ‘Is Vlaanderen inderdaad op weg naar een 
nieuwsgierige, innovatiegedreven kennismaat-
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www.kvab.be/denkersprogramma/default-dp.aspx
 

                        

VLAST: tien jaar schakel tussen de KVAB en de ‘buitenwereld’
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Schone Kunsten (Bozar) te Brussel. 

Pan en Syrinx (1617), het uithangbord van de tentoonstelling
‘Sensation and Sensuality’ in de Bozar te Brussel.
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ellen.serrien@kvab.be

2



12 13

        EASAC
Om onafhankelijk wetenschappelijk advies voor 
beleidsdoeleinden op Europees niveau te kunnen 
geven hebben alle Academiën voor Wetenschappen 
van de Europese lidstaten zich hiervoor gegroepeerd in 
de federatie ‘European Academies Science Advisory 
Council’ (EASAC), waar de KVAB via RASAB, haar 
koepel met de Franstalige Académie royale de 
Belgique, lid van is. Door haar centrale ligging is het 
Paleis der Academiën de ideale ontmoetingsplaats 
voor de Europese Academiën met de Europese 
beleidsmakers. Tijdens het najaar 2014 werden en 
worden door EASAC volgende evenementen georga-
niseerd:

Op 30 september ll. werd in de KVAB het rapport 
“Management of spent nuclear fuel and its waste” 
voorgesteld, een gezamenlijk project van EASAC met 
het Joint Research Centre van de Europese Commissie. 
Dit rapport onderzoekt de verschillende strategieën 
voor het beheer van nucleair afval, rekening houdend 
met duurzaamheid, veiligheid, non-proliferatie, econo-
mische impact, publiek debat en beleidsvoering.

22 oktober 2014: Lancering van het statement “Issues 
related to Shale Gas Fracking of particular relevance to 
the EU” (Ockeghemzaal). In dit advies worden enkele 
factoren onder de loep genomen die spelen in het 
debat rond schaliegas in de EU, zoals bevolkingsdicht-
heid, het leiderschap van de EU in de aanpak van de 
klimaatverandering en de grote publieke ongerustheid 
rond fracking.

3 december 2014: voorstelling van het rapport “Antimi-
crobial drug resistance: greater steps ahead” 
(Rubenszaal). Dit rapport is het resultaat van een 
brainstormsessie, waarin wetenschappers uit heel 
Europa en vanuit diverse disciplines op zoek zijn 
gegaan naar nieuwe manieren om het probleem van 
antibioticaresistentie aan te pakken.
Voor meer info kunt u terecht op de website van 
EASAC (www.easac.eu) of bij 
sofie.vanthournout@kvab.be.

Jonge Academie brengt Citizen 
Science in praktijk en in debat

Hebt u al eens vogels geteld voor Natuurpunt? Hebt u 
hagelbollen naar de UGent gebracht of aardbeitjes 
gekweekt op uw Antwerps balkon? Dan hebt u deelge-
nomen aan groot wetenschappelijk onderzoek, onder 
de titel ‘Citizen Science’.
Citizen Science, of ‘burgerwetenschap’, is de nieuwe 
trend in wetenschap: mensen uit alle windstreken 
kunnen – ongeacht hun achtergrond – meewerken 
aan wetenschappelijke projecten. Vaak volstaat een 
internetverbinding; soms is zelfs dàt niet nodig. Burgers 
zijn hierbij niet langer ‘het publiek’ voor wetenschaps-
communicatie, maar ook een ‘actor’ in het weten-
schappelijk onderzoek.
De Jonge Academie brengt deze burgerwetenschap 
in praktijk en in debat. Tijdens ‘Zeg ’t eens’, het grote, 
interuniversitaire evenement over wetenschapscom-
municatie dat tijdens de eerste week van juli plaats 
had aan de VUB, zette de Jonge Academie zelf een 
Citizen Science-project op. 
De deelnemers aan ‘Zeg’t eens’ kregen de resultaten 
van het onderzoek al te zien. Op 13 november geeft de 
Jonge Academie bijkomende uitleg èn gaan we het 
debat aan over zin en onzin van burgerwetenschap. 
Het belooft een dynamische avond te worden, waarbij 
het publiek onvermijdelijk sterk betrokken zal zijn!
www.jongeacademie.be , 
www.facebook.com/JongeAcademie , 
twitter.com/JongeAcademie

Mee met Morgen en de KVAB op televisie: 
meer informatie en programmering

Reeds in het vorige nummer van Academie-
Berichten werd uitgebreid ingegaan op de televi-
siereeks die tijdens het najaar te zien zal zijn op 
Cultuur 7, de cultuurzender die te ontvangen is via 
Telenet op kanaal 50 in Vlaanderen en kanaal 135 
in Brussel. Voor Belgacom werd toen vermeld dat 
de zender te ontvangen is via kanaal 110, maar dat 
dan een optiepakket moet aangevraagd worden. 
De ervaring van verschillende mensen geeft nu aan 
dat de situatie voor Belgacom verschilt van regio 
tot regio en ook van de aard van het abonnement 
dat u momenteel heeft. Verdere navraag bij Belga-
com zelf heeft ons geleerd dat het High Definition 
optiepakket niet overal kan aangeboden worden, 
omdat HD-televisie door Belgacom nog niet overal 
in Vlaanderen werd ingevoerd. Maar het kanaal 
110 kan dan nog altijd worden gekozen in het 
optiepakket, maar dan niet in HD. Ook is het moge-
lijk dat er een meerkost van € 5,95 wordt aangere-
kend, maar dat hangt voornamelijk af van welk 
abonnement dat u nu heeft. Contacteer hiervoor 
het filiaal van Belgacom in uw regio of bel het gratis 
telefoonnummer 0800 22 800 van Belgacom.

Mee met Morgen is een programma met conversa-
ties die Frans Boenders en Mark Eyskens als gasthe-
ren voeren met een aantal auteurs van het boek 
Mee met Morgen. Dat boek verscheen als jubile-
umuitgave ter gelegenheid van de 75-jarige 
verzelfstandiging van de KVAB eind 2013. Voor 
nadere informatie over de inhoud van het 
programma verwijzen we naar blz. 12 en 16 van 
Academie-Berichten nr. 57. De eerste uitzending 
heeft plaats op zondagavond 5 oktober 2014 om 

20.10 uur. Die uitzending blijft dan opgenomen in 
de lus programma’s die in de loop van de uren 
daarna wordt herhaald. Dezelfde aflevering wordt 
herhaald op hetzelfde tijdstip de zondag nadien. 
Op zondag 19 oktober komt dan het tweede 
programma op het scherm, met herhaling op 
zondag 26 oktober. In totaal 7 programma’s over 
wetenschap en kunst komen zo aan bod tot en met 
28 december 2014. De eerste programma’s zijn al 
gemonteerd en het resultaat is zo prachtig dat 
deze reeks in het bijzonder gesteund wordt door het 
Davidsfonds. Naderhand zullen de programma’s 
ook verkrijgbaar zijn op DVD. Ook het boek is nog 
altijd verkrijgbaar aan de prijs van € 24,90 en is een 
prachtig kerstgeschenk voor alle cultuurminnaars.

Het nieuwe convenant met de Vlaamse Overheid voorziet niet meer in een toelage voor de publicaties van de 
Academie, met uitzondering van de standpunten en het Nationaal Biografisch Woordenboek. Gezien de wens van 
een groot aantal leden binnen de KVAB om de mogelijkheid tot het publiceren van wetenschappelijk hoogwaar-
dige publicaties verder te kunnen behouden, werd gezocht naar een externe uitgever. Uitgeverij Peeters bleek 
bereid tot een verregaande samenwerking met de KVAB. Zij nam de publicatie van vier werken, waarvoor met de 
auteurs in 2012 al een engagement was aangegaan, van de KVAB over. Ook in de toekomst zal Uitgeverij Peeters 
de publicaties van de voornaamste reeksen van de KVAB op zich nemen. Op deze manier kan de KVAB haar 
reputatie van wetenschappelijk hoogwaardige uitgever behouden, haar uitstraling vergroten gezien het grote 
distributienetwerk van Uitgeverij Peeters, en dit zonder bijkomende financiële lasten voor de KVAB. De auteurs 
worden nog onderworpen aan de peer review van de KVAB, maar hun boeken verschijnen als publicaties van 
Uitgeverij Peeters, met een reeksnaam die verwijst naar de Koninklijke Vlaamse Academie. Meer info: 
publicaties@kvab.be.

Publicaties Academie nu bij Uitgeverij Peeters

Conversatie over de toekomst van de geschiedenis met v.l.n.r. Mark Eyskens, Walter Prevenier, Willem Frijhoff en Frans Boenders op Cultuur 7.

33
      Uitreiking Onderscheidingen 
      Wetenschapscommunicatie

De KVAB en de Jonge Academie reiken sinds 
2013 jaarlijks de Onderscheidingen Wetenschaps-
communicatie uit. De prijzen bestaan uit enerzijds 
een Loopbaanprijs, voor een onderzoeker die 
gedurende zijn of haar hele loopbaan sterke 
inspanningen voor wetenschapscommunicatie 
leverde, en anderzijds meerdere Jaarprijzen, voor 
maximum 20 onderzoekers die zich gedurende 
het voorbije jaar intensief hebben ingezet voor 
een concreet project rond wetenschapscommu-
nicatie. De namen van de winnaars van 2014 
worden bekendgemaakt op 20 oktober. De 
uitreiking van de prijzen gebeurt in een zitting op 
12 november 2014.
Meer info bij bert.seghers@kvab.be en op 
http://www.kvab.be/owc/owc.aspx.
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Publicaties Academie nu bij Uitgeverij Peeters

Conversatie over de toekomst van de geschiedenis met v.l.n.r. Mark Eyskens, Walter Prevenier, Willem Frijhoff en Frans Boenders op Cultuur 7.
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Thomson Reuters (beter bekend door de “Web of 
Science”) publiceerde een lijst van auteurs die in 
hun vakgebied tot de top 1 % behoren met betrek-
king tot het aantal citaties van hun werk in weten-
schappelijke artikelen van collega-onderzoekers. 
Op deze lijst komen twee leden voor van de Klasse 
van de Technische Wetenschappen, nl. Prof. Bart 
De Moor voor het vakgebied “Computer science” 
en Prof. Willy Verstraete voor het vakgebied 
“Ecology”.

Em. prof. dr. ir. Achiel Van Cauwenberghe, gewe-
zen voorzitter van CAWET (nu KTW) en tevens 
ere-vicerector UGent en ere-decaan Faculteit 
Ingenieurswetenschappen, werd als erevoorzitter 
van CAETS (Council of Academies of Engineering 
and Technological Sciences, Washington D.C.) 
ontvangen door President Xi JinPing van de Volksre-
publiek China ter gelegenheid van de "Internatio-
nal Conference on Engineering Science and 
Technology" (2000 deelnemers) in de Great Hall of 
People te Beijing, 1-5 juni 2014. Tevens was hij de 
gast van de Chinese Academy of Engineering te 
Beijing en Shanghai (zie foto).

Op het filmfestival van Oostende werd Stijn Coninx, 
lid van de Klasse van de Kunsten, zeven maal 
gelauwerd voor zijn film Marina. De film was 
achtmaal genomineerd, en won vijf Ensors, die voor 
‘beste film’, ‘beste regisseur’, ‘beste scenario’, 
‘beste art direction’ en ‘beste kostuum’. Daarnaast 
won hij ook de Telenetpublieksprijs en de Industry 
Award.

Op vrijdag 1 augustus kreeg cineast Raoul Servais, 
lid van de Klasse van de Kunsten, een ster op de 
zeedijk van zijn geboortestad Oostende. Als één 
van de grondleggers van de Belgische animatiefilm 
heeft Servais nu een ereplaats gekregen op de 
Walk of Fame van het Filmfestival van Oostende. 
Raoul Servais maakte een twintigtal kortfilms die 
nationaal en internationaal in de prijzen vielen. In 
1979 kreeg hij voor Harpya de Gouden Palm voor 
Beste Kortfilm op het Filmfestival van Cannes.

ON Opgemerkt  

Hans Rombaut

sokkel vermeldt Le Vainqueur. Het is een meesterwerk uit 
de zo geminachte stroming van het academisme uit de 
19de eeuw. Toch is dit een heel ongewone uitbeelding 
van een historisch thema. De oorspronkelijke titel was 
Gladiateur, vainqueur à la course du stade. De gebroe-
ders Geefs hebben hier uiting gegeven van het 
merkwaardige artistieke aanvoelen dat omstreeks 1850 
aanwezig was in onze hoofdstad. Terwijl men elders in 
Europa juist uitdrukking zou geven aan het triomfalisme 
en het toppunt van de roem, kan De Overwinnaar enkel 
maar begrepen worden vanuit de alternatieve kijk op 
de academische beeldhouwkunst zoals die werd 
beschreven in het Brusselse tijdschrift Journal des Arts 
van 20 augustus 1848 naar aanleiding van de driejaar-
lijkse salon: La sculpture ne peut, ne doit représenter les 
personnages à l'état héroïque, mais après la glorifica-
tion et l'apothéose. Het gaat erom de held uit te 
beelden wanneer hij terug een gewoon mens gewor-
den is. De wedstrijd, de inspanning en de triomf zijn dan 
voorbij. Er rest hem nog slechts een getemperd gevoe-
len dat hij gewonnen heeft, maar de volle aandacht 
heeft hij al niet meer. Dat is treffend uitgedrukt in de 
lauwerkrans die hij al van zijn hoofd gehaald heeft. De 
atleet is een gewoon mens die rust. Het thema, ontdaan 
van zijn heroïek, wordt hierdoor veel universeler.

Beide kunstenaars waren nog jong toen ze dit werk 
maakten, 27 en 29 jaar oud, en ze stierven jong. Maar ze 
hebben met dit werk wel hun triomf gekend, want hun 
creatie werd geplaatst voor de voorgevel van het 
Academiënpaleis kort na 1856 toen dat werd ingericht 
als Paleis voor Schone Kunsten. De Overwinnaar keek 
dus oorspronkelijk over het Paleizenplein en over de stad 
Brussel. Die bevoorrechte plaats moest hij afgeven kort 
nadat de Academiën in 1876 het gebouw betrokken. Hij 
kon niet optornen tegen de pas overleden vast secreta-
ris van de Theresiaanse Academie, Adolphe Quételet 
(1796-1874). In het voorjaar van 1880 werd het beeld 
weggehaald om plaats te maken voor de sedes sapien-
tiae, met daarop de meer dan levensgrote Adolphe 
Quételet. Deze werd, met de wereldbol in zijn hand, op 
11 mei 1880 ingehuldigd. De anonieme Overwinnaar 
van de gebroeders Geefs moest het onderspit delven 
tegenover de wiskundige en statisticus van wereldfor-
maat.

De Overwinnaar overwonnen

Vanaf de Montoyerstraat heb je een mooi uitzicht op de 
gevel van het Paleis der Academiën. Je blik valt dan 
samen met de loodlijn op het midden van het gebouw. 
Het paleis valt op door zijn rationele verhoudingen en 
een merkwaardig evenwicht dat toeneemt als je 
dichterbij komt. De aanleg van deze omgeving werd tot 
in detail uitgekiend, precies om de symmetrie tot in alle 
aspecten te respecteren. De hekkens die toegang 
verlenen tot de tuin dwingen je om diagonaal te kijken, 
hetzij van links, hetzij van rechts. Van welke kant je de 
tuin ook binnengaat, de aanblik blijft beheerst door de 
horizontale façade met zijn ritmerende pilasters en ... 
drie monumentale sculpturen rond de vijver. Die staan 
op drie grote identieke sokkels, de middelste naar 
achteren gepositioneerd, de twee buitenste symme-
trisch naar voren. Het zijn aan de linkerkant Kaïn 
Vervloekt uit 1850 van Louis Jehotte (1803-1884), De 
Discuswerper van Mathieu Kessels (1784-1836) uit 1828 
rechts en De Overwinnaar uit 1855 van Jean (1825-1860) 
en Théodore Geefs (1827-1867) in het midden. De plaat-
sing en de keuze van deze beelden is weloverwogen.

Deze drie levensgrote beelden met het Academiënpa-
leis als decor werden 'en scène' geplaatst om het ideaal 
van het evenwicht te benadrukken. Hun gestalten zijn 
even hoog en ze verhouden zich symmetrisch: aan de 
linkerkant helt Kaïn naar rechts terwijl hij de armen naar 
links uitstrekt, precies in evenwicht met de houding van 
de discobolos die, rechts geplaatst, lichtjes naar links 
helt, terwijl hij de discus met zijn naar rechts uitgestrekte 
armen in zijn handen houdt. Hier is een componist aan 
het werk geweest boven het genie van de beeldhou-
wers. Die selectieheer hield ook rekening met de emoti-
onele uitstraling van de werken. Kaïn is getormenteerd 
en de discuswerper is gevat op een uiterst geconcen-
treerd moment van zijn prestatie. Te midden van die 
spanning staat De Overwinnaar in complete rust. Met 
zijn linkerhand maakt hij een beweging naar zijn rechter-
voet. Niets verraadt dat hij zonet gewonnen heeft, 
behalve de lauwerkrans in zijn rechterhand waarmee hij 
op een rots steunt, achteloos, de blik op oneindig. De 
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Bij het aantreden van de nieuwe Vlaamse Regering past het even na te gaan wat de KVAB 
recent gepresteerd heeft en waar zij vandaag staat. In 2012 werd veel tijd en energie besteed 
aan het onderhandelen van een Convenant 2013-2017 met de Vlaamse Overheid. Dat had 
ingrijpende gevolgen want de Vlaamse Regering verwachtte dat de KVAB een vijfjarenplan 
voorlegde met toonaangevende maatschappelijke relevantie en uitstraling. Die onderhan-
delingen leidden tot een Convenant waarin de KVAB bepaalde activiteiten diende af te 
bouwen, o.a. omdat die activiteiten door Vlaanderen niet meer als prioritair voor KVAB 
werden beschouwd of tot de opdracht van andere organisaties behoren (bvb. het VLAC en 
de vzw VIGES). Voor andere activiteiten werd geen betoelaging meer voorzien (bvb. de 
bibliotheek, bepaalde publicatiereeksen, de Contactfora, enz.).
Voortaan zou de betoelaging van KVAB afhangen van een reeks concrete initiatieven, 
waarvoor eenduidige performantiecriteria gelden. Naast de genootschapswerking zijn dat: 
de Denkersprogramma’s, de Standpunten, het Nationaal Biografisch Woordenboek, de 
bilaterale internationale uitwisselingen en de uitreiking van een aantal prijzen. Dank zij de inzet 
van velen is de KVAB erin geslaagd dit uitdagende programma ten uitvoer te brengen. In dit 
blad vindt u informatie over deze kernactiviteiten van de KVAB.
Intussen werden ook nieuwe initiatieven gelanceerd zoals o.a. de Jonge Academie, de Onder-
scheidingen Wetenschapscommunicatie en de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke 
Integriteit. Voor deze initiatieven werd zelfs een beperkte bijkomende betoelaging verkregen. 
Daarenboven werd – met eigen middelen of externe sponsoring – werk gemaakt van een 
hervorming van het publicatiebeleid en van de contactfora, en de oprichting van werkgroe-
pen gericht op specifieke doelgroepen, bvb. CoHiWet (historische wetenschappen) en de 
Reflectiegroep Energie.
Daarnaast werd ook de interne organisatie gemoderniseerd; de nieuwe statuten en een 
aangescherpte financiële planning zijn de meest opvallende voorbeelden.
De KVAB zit nu dus wel degelijk op kruissnelheid! Dit resultaat kon slechts bereikt worden door 
de inspanningen van velen: onze leden en onze medewerkers verdienen een oprechte dank. 
Onze vorige voogdijminister Ingrid Lieten, haar kabinet en het departement EWI zijn wij 
dankbaar voor de constructieve samenwerking met de KVAB. Wij zijn ervan overtuigd dat de 
KVAB die traditie ook met de nieuwe voogdijminister Philippe Muyters zal kunnen verder zetten!

Ludo Gelders, voorzitter KVAB

Vooruitblik
Tentoonstelling

Vera Vermeersch

Terugblik
Tentoonstelling

Anne-Mie 
Van Kerckhoven

Bilaterale
akkoorden:

reisbeurzen voor
internationale
samenwerking

Denkersprogramma
Kennismaatschappij

Zoals Rogier Van der Weyden de band tussen mystiek 
en olieverf onderzocht in De Kruisafneming, zo onder-
zoekt Anne-Mie Van Kerckhoven in deze nieuwe 
werken, en in hun opstelling, de relatie tussen mystiek 
en het digitale. Dankzij olieverf kon Van der Weyden 
menselijke gevoelens in beeld brengen zoals nooit 
voordien was gebeurd. Olieverf was nodig om een 
traan transparant en glinsterend weer te geven. De 
digitale revolutie van de 20ste eeuw, belichaamd door 
de coderingsmachine Enigma, de decoderingsma-
chine Colossus en de parallelle dataverwerkingsunit 
Connection Machine, heeft onze levens ingrijpend 
veranderd. En die verandering is nog bezig, zodat we 
amper kunnen overzien waarin we zijn terechtgeko-
men. In iets goeds? In iets sinisters? Dat is wat Anne-Mie 
Van Kerckhoven hier onderzoekt.
Zij gebruikt beelden en woorden in haar collages. De 
beelden zijn geplukt uit het Amerikaanse tijdschrift 
Playgirl, jaargang 1958, en ritmisch bewerkt. De 
woorden zijn gelezen uit de boeken van de mystica 
Marguerite Porete, de componist Karol Szymanowski en 
de filosoof Henri Lefebvre. De woorden begeleiden de 
beelden en vormen een gesprek tussen de schrijvers, 
een trialoog (gedirigeerd door een vierde aanwezige, 
de kunstenaar).
Szymanowski onderzocht muzikale ritmes, Henri 
Lefebvre de ritmes van het dagelijks leven. Porete 
peilde de ritmes van de menselijke ziel, aangetrokken 
en afgestoten door de rede, door wanhoop, door de 
liefde. Muzikale ritmes, de ritmes van het alledaagse 
leven, de ritmes van de ziel. Hoe die overeenkomsten 
vorm te geven? U ziet het hier voor u.
De drie Carrels (rijdende studeerkamers) verbeelden 
Enigma, Colossus en Connection Machine, die de 
oorlogen van de twintigste eeuw (en later) mee 

hebben bepaald. Maar in de carrels kunnen we brute 
digitale informatie omzetten in menselijke kennis. De 
carrels zijn machines voor rust en concentratie, machi-
nes om vrij in na te denken. Ze herinneren aan de 
prachtige kunstkabinetten van weleer, ruimtes waarin 
men zich ook terugtrok om de wereld te overzien en te 
bewonderen.
Lange tijd golden de universiteiten in onze samenleving 
als de plaatsen waar men vrijuit kon denken en onder-
zoeken, los van de economische verplichtingen; in die 
zin namen ze de rol van de kloosters over.
Intussen hebben de universiteiten deze vrijheid 
verloren, zijn ze standaard onderwijsmachines gewor-
den. Alleen ongebonden mensen, zoals sommige 
kunstenaars, kunnen een gedachte, een idee nog 
experimenterend volgen, uitwerken, omzetten in voed-
sel voor de geest en het oog. Dat is wat Anne-Mie Van 
Kerckhoven hier doet.

Tot slot: in enkele fragmenten van haar boek De spiegel 
van de eenvoudige vernietigde zielen laat Marguerite 
Porete ons een glimp opvangen van de kunstfilosofie 
van haar tijd. Voor haar en haar tijdgenoten was kunst 
een drager van kostbare kennis.
Hoofdstuk CX: Hoe de kunst van het schepsel een 
subtiele instelling is, eigen aan het wezen van de ziel.
Zij die op zoek is: Wat is dat, de kunst van het schepsel?
Liefde: Dat is een subtiele instelling waaruit het begrips-
vermogen ontstaat dat aan de ziel de mogelijkheid 
geeft om datgene wat gezegd wordt beter te begrij-
pen dan degene die het zegt (ook al begrijpt die het 
ook). En daarom rust degene die luistert uit, terwijl 
degene die spreekt aan het werken is (...). Deze 
subtiele instelling behoort tot het wezen van de ziel. En 
kennis is de bekroning van de ziel.

Terugblik

Leen Huet

3 Carrels (degenerate customized solutions): enkele notities van een voorbijganger bij de 
recente tentoonstelling van Anne-Mie Van Kerckhoven in Antwerpen (tot 18 oktober 2014).

José Mariano Gago

Du coeur de son Amour, du noble Loin-Près (Chap. 136)


