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Schilderkunst is het oog in verwarring brengen, een 
complexiteit creëren die zo onvatbaar is dat het oog de 
gemakkelijke maar zinvolle weg van de herkenning kiest. 
Een knalrode vlek op een groene achtergrond moet wel 
een klaproos zijn. Wat marmering is in een architecturale 
context, wordt kabbelend water in het bucolisch 
schaduwrijk bosje.

De kwast maakt bewegingen, lijnen, frottages, likken en 
spatten, impastos, glacis en vermengingen, die zo chao-
tisch zijn, dat de picturale inhoud zich, door die chaos 
zelf, openbaart. Een impressionistisch schilderij wordt 
slechts op afstand waarneembaar. Dat geldt voor alle 
schilderijen. Ze worden alle abstract, auto-referentie, als 
we ze van zeer dicht aanschouwen. 

De grote trukendoos leidt af en verleidt, vorm wordt 
onlosmakelijk inhoud: “The right Confusion”.

Michel Buylen, “The right Confusion, new paintings” tot 28 juli 2019
Francis Maere Fine Arts, Kouter 172, 9000 Gent 
Open van dinsdag tot vrijdag 10:30 – 12:30 & 14:00 -18:00, zondag 10:30-13:00
www.michelbuylen.be | info@francismaerefinearts.be | www.francismaerefinearts.be 

MICHEL BUYLEN ‘18, Facing July, 35 x 35 cm, acrylics and luminance on panel
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Nieuwe regeringen treden aan, waarbij we hopen op een grote mate van 
wetenschappelijk onderbouwde beleidsvorming (“Science for policy”) 
naast een adequate ondersteuning van wetenschappelijke bedrijvigheid 
(“Policy for science”). Is grijze materie immers niet onze belangrijkste 
grondstof? En poneert Harari niet terecht in “Homo Deus”, dat kennis een 
groeiende hulpbron is: hoe meer je gebruikt, des te meer je hebt. 

In elk geval willen we de overheid bij deze belangrijke opdracht helpen. 
Naar de Vlaamse politieke partijen stuurden we ons memorandum 
“Uitdagingen vandaag: opportuniteiten van morgen”, waarin we een 
beknopt overzicht bieden van 18 Standpunten, gegroepeerd rond de 
thema´s “Digitalisering en Big Data”, “(hernieuwbare) Energie”, “Gezond-
heidsbeleid”, “Landbouwbeleid (aangepast aan klimaatverandering)”, 
“Mobiliteitsbeleid”, “Onderwijsbeleid”, “Onderzoeksbeleid”, “Universiteits-
beleid” en “Technologische innovaties”. De tekst van het memorandum 
en de volledige teksten van de Standpunten zijn te vinden op de website 
van de KVAB (www.kvab.be).

Met de reeks Standpunten beoogt de KVAB een actuele stand van zaken 
en een gefundeerde analyse te leveren van maatschappelijke proble-
men en uitdagingen, nieuwe inzichten aan te brengen en concrete 
aanbevelingen te formuleren. Hiervoor kunnen we rekenen op de 
deskundige inbreng van leden van KVAB en van de Jonge Academie, 
die zich hiervoor belangeloos en vol overgave inzetten. Hiervoor wil ik hen 
bedanken, evenals voor de vele andere activiteiten van KVAB en JA 
waaraan ze hun medewerking verlenen.

Net zoals de EU de Europese academies inzet in het “Scientific Advice 
Mechanism”, waaraan we als Vlaamse Academie actief meewerken, 
nodigen we ook de Vlaamse Overheid uit om dit op Vlaams niveau te 
doen. Samen met performante organisaties als VARIO en FWO, en 
steunend op onze uitstekende Vlaamse onderzoeksinstellingen bieden 
we een ruim aanbod aan expertise voor een degelijk gefundeerde 
wetenschappelijke ondersteuning van het beleid, zowel op korte als op 
lange termijn. Het is aan de overheid om dit op een optimale manier te 
benutten.

De Standpunten, het Denkersprogramma, waaraan we ook in dit 
nummer van de Academieberichten aandacht besteden, en de Lente-
cyclus zijn trouwens niet de enige middelen waarmee we ook het ruime 
publiek willen bereiken. In 2019 trad de nieuwe communicatiestrategie 
van de KVAB in werking. De vernieuwde aanpak heeft betrekking op het 
intensiever inzetten van alle vormen van interne en externe communica-
tie, waaronder investering in betere persrelaties.  
De gendercampagne “Wetenschap=m+v+x” van de Jonge Academie 
en de Denkerscyclus “Democratie & Desinformatie” van de KVAB konden 
alvast rekenen op veel belangstelling. 

Ook op sociale media is de Academie heel wat actiever. Ik doe daarom 
graag een warme oproep om de KVAB en de Jonge Academie te volgen 
op Twitter (@_KVAB en @JongeAcademie) of via Facebook, LinkedIn en 
Youtube. 

Het vernieuwde communicatiebeleid voorziet ook meer ruimte voor de 
eigen leden. Op de website werd een apart luik voorzien voor leden-
nieuws (www.kvab.be/nieuwsleden). Binnenkort versturen we een eerste 
internationale nieuwsbrief om ook buitenlandse leden en sympathisanten 
actiever te betrekken bij onze werking.

Freddy Dumortier 
Vast secretaris
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Denkersprogramma
Democracy & Disinformation
Interview met Anja Bechmann en Ben O’Loughlin

De nieuwe cyclus in de reeks van het Denkerspro-
gramma is getiteld ‘Democracy & Disinformation’ en zal 
het functioneren van de democratie bekijken vanuit 
twee invalshoeken: de massale online verspreiding van 
desinformatie en de aanvaarding en verdere versprei-
ding door grote lagen van de bevolking. Hiervoor 
werden twee complementaire Denkers aangetrokken, 
Anja Bechmann (Aarhus University) experte in digitale 
media en Ben O’Loughlin (Royal Holloway, London) 
expert internationale relaties en communicatie. Het 
slotsymposium zal plaatsvinden op 11 oktober in het 
Vlaams Parlement. Meer info: 
www.kvab.be/denkersprogramma
 

How are you approaching the subject of the 
programme from your very different backgrounds?

Anja Bechmann: My background is in information, 
communication and media studies. The focus in my 
research is studying platforms and how users and 
companies act and react on digital platforms and 
social media. I study this from the perspective of data 
analysis and data infrastructure. I try to see patterns in 
how people share data and how platforms allow 
people to access data. I’m very happy to collaborate 
with Ben for the Thinker’s Programme. Ben offers a 
different angle through his focus on political discourses 
and narratives. This collaboration is also interesting in 
terms of methods. It is useful to zoom out of aspects like 
Big Data, infrastructure, regulation, economy and to 
use the perspective of narrative to see how content is 
constructed. 

Ben O’Loughlin: I have a background in political 
science. While Anja can explain the inner workings of 
our media system and data infrastructure, I look at how 
political groups, NGOs, world leaders and even 
ordinary people use that system strategically to 
advance their goals. But there are also narratives about 
the infrastructure itself. Media infrastructures influence 
the distribution of power by putting people or groups in 
a good or bad position. Part of the political game 
being played at the moment lies in creating the 
infrastructure that suits you as a party, organisation or 
social group. For example, if you are the leader of an 
authoritarian state, then you want to make sure your 

infrastructure is controlling. Whereas in Europe or 
America we are supposed to have free and democra-
tic societies, which means strong leadership is providing 
an open and democratic internet system. Hilary Clinton 
talked a lot about internet freedom, she was trying to 
illustrate what a liberal and democratic internet would 
look like. There is a political game being played within 
the existing structures and there is a game about the 
infrastructure itself. I am interested in both aspects.

How are you defining ‘disinformation’ within this 
Thinkers’ Programme?

Anja Bechmann: We have opted to use the definition 
from the European Commission report which is as 
follows: “Forms of false, inaccurate, or misleading 
information designed, presented and promoted to 
intentionally cause public harm or for profit.” In the 
KVAB Position Paper [The battle for the truth] ‘fake 
news’ was also recognized as a concept. The 
Commision’s report does not recognize ‘fake news’ in 
their conceptual framework because the term itself is 
already political. We will have to decide whether or not 
we wish to include ‘fake news’ in our conceptual 
framework or not. There are arguments to opt for a 
broad definition within the scope of this report because 
of the tendencies of disinformation specific to the 
Flemish context.  

Research show that ‘Fake news’ isn’t as prevalent in 
Flanders and Belgium when compared with other 
countries. How do you think this will evolve in the future? 

Anja Bechmann: The presence of fake news may not 
be radical in Belgium and Flanders. Yet we have 
learned from our meetings with stakeholders that there 
are definitely issues with the normalizing of extreme 
voices. They start out in online communities and spread 
out to media coverage to reach a much broader 
community. This might normalize hostility in a way we 
haven’t seen before. It is definitely something we want 
to follow up in our report. 

Ben O’Loughlin: There is also a media tendency to have 
a so called ‘balanced’ debate on issues where there 
isn’t really a debate to be had. For example, if 99% of 
scientists say climate change is real and 1% says it is not, 

media have a tendency to give an equal voice to that 
1%. This legitimizes extreme perspectives. We see that 
this is becoming a problem in most countries.
Another aspect that we need to look out for is the fact 
that trust in news media is really high in Flanders. There 
is a relatively limited number of news options; there is an 
important public broadcaster and a few good 
newspapers. We have a similar situation in Britain and 
studies there have shown that this makes people really 
susceptible to fake news. Because of their trust in the 
BBC, they are not used to having to compare news 
stories and sources. The British level of news literacy is 
therefore lower in comparison with the people in 
Greece, Italy or Eastern Europe. In those countries 
citizens are used to having to look at three or more 
news sources because they don’t have high trust in the 
main news outlets. We can expect it to be similar in 
Belgium. Because people are trusting of the main 
sources, they have less skill and competence in 
critically engaging with news and understanding how 
it’s produced. 

How important is ‘factchecking’ in the battle against 
disinformation?

Anja Bechmann: We have this idea that factchecking is 
the solution, that we can just find out what is true and 
what is not. But there is often a lack of transparency in 
how the factchecking itself takes place. Facebook 
teaches its algorithm to label content as ‘fake’ or ‘not 
fake’, but it does so in a way that is not transparent to a 
broader public. The goal standard is very fragile 
because the justification is lacking.  Factchecking can 
even be used as a political weapon if we don’t have 
transparency. We need to address the need for 
transparency as part of a discussion on the knowledge 
paradigm. We don’t want to apply an ontological 
approach to truth but rather an epistemological one. 

Ben O’Loughlin: The wider crisis in our society is not that 
people disagree about facts but rather that they have 
epistemological differences in how they have faith in 
anything. We assume that enough people understand 
that for example science and law operate through 
certain procedures, but people believe things for all 
kinds of reasons. This is an important moment in history in 
which we need to re-establish how truth procedures 

work. Data literacy and data transparency will be of 
crucial importance in this. If we could have transpa-
rency in the procedures through which facts are 
arrived at, we can still disagree about the final 
meaning but we could have some agreement about 
what constitutes a legitimate fact.

Do we over- or underestimate the impact of disinforma-
tion on the workings of democracy? What can we learn 
from the US elections and the Brexit campaign? 

Ben O’Loughlin: To understand the situation with Brexit 
specifically, we need to focus on the fact that news 
reporting in the UK over the past thirty years has always 
been anti-EU. That is why we haven’t got strong leader-
ship voices campaigning to stay in the EU. Digital 
media did not alter that narrative. We are exposed to 
millions of adverts every year, so even though there 
were many online ads during the Brexit campaign, the 
idea that they had an actual effect that we can 
measure is nonsense. 
In the US elections most of the money spent during the 
campaign was on tv advertising and not digital media. 
Not a single study has shown that someone changed 
their opinion based on a microtargeting campaign. 
The campaigns can affirm people’s existing beliefs. But 
we do see how political teams make strategic decisi-
ons to target certain areas. What we have learned 
from this is that political parties and platforms like 
Facebook have extremely good databases. 

This is where the fear of microtargeting stems from…

Ben O’Loughlin: After the Trump election and Brexit, a 
narrative has emerged about the impact of microtar-
geting. But what we need to be looking at, is how and 
where microtargeting fits in within the general reper-
toire of campaigning. Democracy will always entail 
some conflict, some trying to persuade each other. 
Nobody wants to ‘get rid’ of microtargeting altogether 
but there is a growing consensus that the necessary 
regulatory framework needs to be created. Fifty years 
ago politicians managed to agree on regulation for tv 
and press advertising, now we need similar action. In 
the US we have already seen politicians starting to rise 
to the occasion but in Europe we have yet to see 
leadership on this matter.

Nathalie Boelens Dit interview vond plaats op 16/04/2019. 
Denkers Anja Bechmann en Ben O’Loughlin
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infrastructure is controlling. Whereas in Europe or 
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media have a tendency to give an equal voice to that 
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Anja Bechmann: The Commission wishes to regulate 
the platforms through antitrust, which means breaking 
down databases into smaller units. The platforms have 
access to enormous amounts of data. Targeting 
happens on a fine grain level. Very specific patterns 
can be distinguished through geographic information, 
self-reported interests and likes etc. Targeting can 
therefore be very diversified. This ties into our earlier 
discussion on data transparency: we are only able to 
identify filter bubbles if we have access to the data. I 
see that there is some political momentum to push for 
more transparency on digital campaigning activities 
by political organisations. We need transparency on 
things like budget and the targeting parameters where 
some initiatives have already been developed. But we 
also need to educate people on how the social 
platforms work. Content on these platforms is unedited 
and people should be aware how advertising works 
and how they are profiled. 

How are you approaching the fact finding of the 
Thinkers’ Programme? 

Ben O’Loughlin: This Thinkers’ Programme is an interes-
ting opportunity for us, bringing together disinformation 
and democracy. It is a very wide field, with many 
facets: technical, political, economic, cultural, psycho-
logical… We have narrowed down the main topics we 
wish to cover for our final symposium and report. During 
the fact finding we are searching for examples that are 
specific to the Flemish context. We have already 

spoken to many academics during the winter and we 
are meeting with various expert groups. Tomorrow, we 
are speaking to a group of journalists. This is particularly 
interesting; journalists are knowledgeable on this topic 
but they are also part of what we are researching since 
they are potential vehicles for disinformation themsel-
ves though they aren’t always aware of this. 

Anja Bechmann: How far does the role of journalists 
extend? News spreads with incredible speed these 
days so it is impossible for journalists to factcheck every-
thing. News outlets use social platforms even though 
they have no way of controlling them. The challenges 
we are facing go beyond the problem of content. 
What is put into question is the sustainability of our 
media ecosystem. How far do we wish to go to make 
sure social platforms are adapted to our users and to 
democratic values previously undertaken by legacy 
media? 
We will be tying in issues of transparency, data access, 
freedom of press and privacy into our report. We will 
also be looking at what happens during the upcoming 
political campaign and European election. Finally, we 
hope to formulate recommendations for the research 
community in Flanders. One recommendation will be 
that researchers should insist on an evidence-based 
approach where documentation and transparency is 
needed to monitor what the digital narratives are, how 
and to what extent they spread and how users engage 
with it. 

 In 2018 werd binnen de schoot van de Academie de 
Reflectiegroep ‘Kunst, Wetenschap en Technologie’ 
opgericht. Voorzitter prof. Elisabeth Monard omringde 
zich met leden uit de vier klassen en de Jonge Academie. 
De Reflectiegroep wil graag de samenwerking tussen 
kunstenaars en wetenschappers stimuleren. In het bijzon-
der gaat haar aandacht naar vormen van samenwer-
king die een symbiose vormen, waarbij de kunstenaar 
geïnspireerd wordt door de wetenschap en vice versa. 
Dit laatste is vaak minder evident. Het zoeken naar het 
raakvlak en de kruisbestuiving tussen beide praktijken die 
vandaag vaak erg gescheiden lijken is wat de Reflectie-
groep boeit.

In september 2018 organiseerde zij een eerste event dat 
zeer breed op zoek ging naar voorbeelden van deze 
mogelijke symbiose. Er werd een tentoonstelling van een 
dag opgezet met werken die hun oorsprong vonden in 
de samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers 
van diverse achtergronden. De bezoekers pendelden 
tussen het atrium waar de werken opgesteld stonden en 
het auditorium waar de kunstenaars en wetenschappers 
hun werk en de samenwerking toelichtten. 

Op 26 april werd dit concept herhaald, maar deze keer 
met een specifiek thema: de (micro)bio(techno)logie, 
waaraan de titel ‘leve[n]dekunst’ refereert. Naar een 
idee van prof. Erick Vandamme werd een selectie 
gemaakt van wetenschappers die nauw samenwerken 
met kunstenaars en designers die met (ooit) levend mate-
riaal werken. Het werd een bijzonder gevarieerd 
programma. Prof. Vandamme zette de krijtlijnen uit met 
een uiteenzetting waarin hij een historisch overzicht gaf 
hoe biologische materialen door de eeuwen heen 
ingezet werden bij de creatie van kunst. Als keynote 
speaker in de voormiddag trad Teresa Van Dongen (NL) 
aan. Haar ontwerpen (van zeer praktische design-
lampen tot volledige installaties) op basis van lichtge-
vende organismen illustreerden perfect hoe kunst en 
wetenschap hand in hand kunnen gaan en zo een plus 
opleveren. Beeld u een buislamp in gevuld met zeewater 
met organismen die oplichten wanneer de buislamp 
zachtjes heen een weer gewiegd wordt… In de namid-
dag bracht de keynote een verrassende kijk op kunst. 
Prof. Prof. Ive De Smet van de UGent - VIB, bestudeert 
gewassen op historische afbeeldingen en schilderijen om 
evolutionaire informatie op te sporen die anderszins 
verloren is gegaan. Net als in september werden de 
werken die tentoongesteld stonden geflankeerd door 
duo-lezingen van hun creatoren. Zo waren er een aantal 
toepassingen van niet-dierlijk “leder” gaande van zeer 
praktische (het appel- en peren-overschotten verwerken 
tot een ledervervanger) tot feeërieke ontwerpen van 
schoenen en handtassen op basis van mycelium.  En er 
was muziek. Benjamin Glorieux bespeelde een aantal 
celli gemaakt uit composietmaterialen en ontworpen 
door Tim Duerinck, waarbij de wetenschappelijke duiding 
kwam van Ignaas Verpoest. Waarom klinkt het ene 
composietmateriaal meer zus, en het ander meer zo?

Meer over de Reflectiegroep Kunst, Wetenschap en 
Technologie op: www.kvab.be/kuwete 

Slides van de presentaties, overzicht van de kunstenaars 
en meer sfeerbeelden op: www.kvab.be/levendekunst 

Jan Albert

7

Terugblik: leve[n]dekunst

De Denkers samen met de stuurgroep en genodigde experten na een ‘fact finding’ sessie in het Hollands College, Leuven.

AnneMarie Maes licht haar kunstwerk “Bacterial Mantarey 
sculpture” toe.

Tim Duerinck geeft uitleg bij zijn celli uit composietmateriaal.

Joris Putteneers bij zijn creatie.

Tafel met werken van Winnie Poncelet en Elise Elsacker 
(GLIMPS)

Foto’s door Jonas Lescrauwaet, 
curator van de tentoonstelling. 
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Nieuwe Standpunten van de Academie Recente publicaties in de KVAB-reeksen 

Druwé W., Decock W., Angelini P. , Caste-
lein M. (eds.), 'Ius commune graeco-
romanum', Essays in Honour of Prof. Dr. 
Laurent Waelkens, Iuris Scripta Historica 
(KVAB), Volume 30, Peeters, Leuven, 2019. 
(ISBN: 978-90-429-3802-1)

As a tribute to their academic teacher 
and to further his interests, the students of 
Prof. Dr. Laurent Waelkens collected 
fifteen scholarly contributions on ius 
commune graeco-romanum, written by 

academics from eleven different countries, mainly but not 
exclusively from Eastern Europe. The book consists of three 
main parts. In the first part, four authors focus on the 
Graeco-Roman law in the Roman Empire itself. In the 
second part, five contributions concern the influence of 
Graeco-Roman law outside of the Byzantine Empire. The six 
contributions of the third and final part study the impact of 
the Western ius commune tradition on Eastern European 
countries. Thus, the volume highlights the continued impor-
tance of the study of Roman law for the understanding of 
our common pan-European legal heritage.

Römer C., The Fayoum Survey Project: The 
Themistou Meris, Volume A: The Archaeo-
logical and Papyrological Survey, Collec-
tanea Hellenistica (KVAB), Volume 8, 
Peeters, Leuven, 2019. (ISBN: 978-90-429-
3627-0)

The Themistou Meris was the north-western 
administrative district of the Oasis Fayoum 
in the Graeco-Roman Period, home of 
Greek speaking settlers and indigenous 
Egyptians, who lived side by side in 

villages, many of them newly founded by the first Ptolemaic 
Kings in the 3rd century BC. 

The book is the result of an archaeological survey, and small 
excavations carried out between 2000 and 2016 in that part 
of the Fayoum; it offers descriptions of archaeological 
remains, many of them now under threat from land 
reclamation, gives information about the history and exact 
location of single sites, and values the excavations, which 
were undertaken there in the beginning of the 20th century, 
often with the sole aim of finding papyri, while archaeologi-
cal features were neglected. The book seeks to combine 
the written and the archaeological evidence, offering new 
proposals for identifying ancient names with ancient sites, 
and gives a panorama of the multicultural society of the 
ancient Fayoum.

Bailey D.M., The Fayoum Survey Project: The 
Themistou Meris, Volume B: The Ceramological 
Survey, Collectanea Hellenistica (KVAB), 
Volume 9, Peeters, Leuven, 2019. (ISBN: 
978-90-429-3628-7)

This volume accompanies Volume A which 
presents the archaeological survey of the sites 
of the Themistou Meris (north-western 
Fayoum), by giving a thorough introduction to 
the pottery found during the survey. The great 
doyen of the pottery of the Graeco-Roman 
period in Egypt, the late Donald M. Bailey, did not live to see 
his volume in print. His legacy is an exemplary study of forms 
and materials of the different kinds of ceramic vessels, from 
amphorae to cooking-pots and from coarse kitchen ware 
to fine table ware. The book is rounded up by two short 
essays, which add up-to-date information on the pottery 
found in the Themistou Meris as well as in other districts of the 
Fayoum.

Peeters H. (ed.), Pars IX: 1596, Iusti Lipsi Episto-
lae (KVAB), Peeters, Leuven, 2019. (ISBN: 
978-90-429-3838-0)

Iusti Lipsi Epistolae. Pars IX contains the corres-
pondence of 1596 and is edited by Hugo 
Peeters. Lipsius is finally feeling more at home in 
his native country: his financial situation has 
approved thanks to the title of historiographus 
regius involving an annuity of 1,000 florins, and 
the arrival of several contubernales, promising 
students accommodated at his home who will 
receive an almost constant training in Latin. The first part of 
the year finds him still occupied by the final details of the 
Poliorcetica, a sequel to De militia Romana expounding on 
war engines and siege tactics, which he dedicated to 
Prince Bishop Ernest of Liège. Near the end of the year he 
was focusing on a new project, the Monita et exempla 
politica, a practical sequel to the political theories elabora-
ted in the Politica, which he intended to dedicate to Albert 
of Austria, the newly arrived governor of the Netherlands.
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Standpunten 58: “Learning Analytics” in het Vlaams 
hoger onderwijs, Tinne De Laet e.a. 

De populariteit van Learning Analytics, dat gegevens 
over studenten en hun omgeving wil gebruiken om het 
onderwijs te verbeteren, is aan een steile opmars bezig. 
Dankzij de groeiende digitalisering komen er meer en 
meer gegevens beschikbaar van de activiteiten van 
studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders.

Maar kan Learning Analytics wel de hooggespannen 
verwachtingen inlossen? Zal het persoonlijke feedback 
en begeleiding faciliteren? Zal het de drop-out vermin-
deren en studieprestaties verhogen?

Dit KVAB Standpunt legt uit wat Learning Analytics is, hoe 
het kan ingezet worden binnen het Vlaams Hoger 
Onderwijs, welke technieken en technologieën aan de 
basis liggen, maar ook welke uitdagingen er zijn op vlak 
van ethiek en privacy. Het Standpunt illustreert alle 
aspecten met concrete voorbeelden uit binnen- en 
buitenland. Zestien aanbevelingen begeleiden de 
beleidsmakers bij de efficiënte en effectieve implemen-
tatie van Learning Analytics in het Vlaams hoger onder-
wijs.

Standpunten 61: Verantwoordelijk omgaan met digitali-
sering, Luc Bonte Aimé Heene, Paul Verstraeten e.a.

Decennialang was artificiële intelligentie (AI) veeleer 
een academisch onderzoeksthema, maar nu lijkt AI in tal 
van sectoren echt door te breken. Dat dit nu gebeurt, is 
het gevolg van de fenomenale toename van de reken-
capaciteit van computers: zelflerende algoritmes zijn in 
staat om massale hoeveelheden data, in uiteenlopende 
verschijningsvormen (beeld, tekst, geluid) en afkomstig 
van diverse bronnen, te verzamelen en te verwerken.

Een aanzienlijk deel van deze data zijn persoonsgege-
vens die de gebruikers van diverse toepassingen op het 
internet al dan niet bewust hebben vrijgegeven. Het 
recente verhaal van Cambridge Analytica heeft de 
potentiële risico’s van deze datagebaseerde ontwikke-
lingen onder de aandacht van de media en het grote 
publiek gebracht. Op 25 mei 2018 werd in de Europese 
Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
van kracht, die een betere bescherming van persoons-
gegevens moet waarborgen en de regelgeving in alle 
lidstaten op één lijn brengt.

Een nieuw Standpunt van de KVAB is het resultaat van 
een reeks workshops met experts en ervaringsdeskundi-
gen uit het onderzoeksveld en het bedrijfsleven. Er 
worden aanbevelingen geformuleerd voor een verant-
woordelijke omgang met persoonsgegevens door 
bedrijven en instellingen, maar ook de rol van de consu-
ment wordt belicht. Datagestuurde technologie is bezig 
productieprocessen en diensten grondig te veranderen. 
Het bedrijfsleven, de overheden en het onderwijs 
moeten ervoor zorgen dat Vlaanderen de boot van 
deze nieuwe Industriële Revolutie niet mist.

Standpunt 62: De strijd om de waarheid. Over nepnieuws 
en desinformatie in de digitale mediawereld, Jaak Billiet, 
Peter Van Aelst, Michaël Opgenhaffen, Bart Pattyn.

Sinds de verkiezingscampagne in de Verenigde Staten 
van 2016 en het onverwachte resultaat van het brexit-
referendum in Groot-Brittannië is de term ‘fake news’ 
niet meer weg te denken uit het publieke debat. 
Misinformatie is van alle tijden, maar in de digitale 
mediawereld gebeurt de verspreiding vaak heel gericht 
en zien we een exponentiële toename van de snelheid 
en omvang ervan. Nepnieuws wordt in sommige secto-
ren van de bevolking en door sommige van haar leiders 
gretig ‘geproefd’, verspreid en intens doorgegeven via 
sociale media. Het kwalificeren van feiten en interpreta-
ties als ‘fake’ is een gemakkelijke manier om zonder 
verdere argumenten verhalen van tegenstanders 
onderuit te halen. De kans dat deze mechanismen zeer 
nefaste gevolgen hebben voor het functioneren van 
een voldragen democratische samenleving is helemaal 
niet denkbeeldig.

Er is ook een lichtzijde. Daartoe behoort het besef dat 
het voor ontelbare gebruikers mogelijk gemaakt wordt 
om contacten te onderhouden met bekenden en 
familieleden over de hele wereld. Het internet heeft al 
miljoenen nuttige niches gecreëerd, waar betrouwbare 
informatie en gefundeerde meningen worden uitgewis-
seld. Academici vinden er een groter publiek voor hun 
bevindingen, publicaties en kritische discussies.

Dit standpunt geeft inzicht in het maatschappelijke 
debat, de achtergronden van het digitale ecosysteem, 
en de veelheid van initiatieven die de ronde doen. De 
tekst besluit met enkele aanbevelingen voor het beleid.
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Academisch Cultureel Forum

Da Vincilezingen:
Dinsdag 17 september 2019, 17.30 uur:
Lezing door Lieva Van Langenhove getiteld:
“Van textiel tot slim textiel”

Woensdag 16 oktober 2019, 17.30 uur
Lezing door Dirk De Ridder getiteld: 
“Psychochirurgie: verleden, heden & TOEKOMST”

Eindejaarsrecital:
Vrijdag 29 november 2019, 19.30 uur
Eindejaarsrecital met Hans Ryckelynck

Denkersprogramma

Vrijdag 11 oktober 2019, Vlaams Parlement
Slotsymposium “Democracy & Disinformation”

Woensdag 4 december 2019, Paleis der Academiën
Slotsymposium “Digitale Innovatie”

Standpunten

Vrijdag 20 september 2019
Standpuntvoorstelling “Doctoraathouders geven het 
Vlaanderen van morgen vorm”

Jonge Academie

Woensdag 26 juni 2019, 10.30 u.
Slotevent Wetenschap = M+V+X

Vrijdag 29 november 2019
Publieksevent najaar 2019

Academieleden in de kijker

Het onderzoeksteam van Johan Martens (Klasse 
Natuurwetenschappen) is erin geslaagd om een speci-
aal zonnepaneel te ontwikkelen dat waterstofgas 
maakt uit het vocht in de lucht. Na 10 jaar ontwikkeling 
is het rendement van één paneel opgedreven tot 250 
liter per dag, een wereldrecord.

Ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag stelt Koen-
raad Tinel, erelid van de Klasse Kunsten, uitgebreid 
tentoon in zijn geboortestad Gent.

Onderscheiden

Caroline Pauwels, rector VUB en lid van de Klasse Mens-
wetenschappen ontving op 12 maart een eredocto-
raat van de Franstalige Université Catholique de 
Louvain (UCL). Hiermee wil de UCL het belang van de 
Vlaamse cultuur en de Nederlandse taal voor haar 
opleidingen benadrukken.

Dirk Inzé, Johan Martens en Yves Van de Peer van de 
Klasse Natuurwetenschappen en Batja Mesquita van 
de Klasse Menswetenschappen ontvingen een Advan-
ced Grant van de European Research Council (ERC).

Ingrid Daubechies, buitenlands lid van de Klasse van de 
Natuurwetenschappen, is laureaat van de 21ste 
Internationale Prijs voor Women in Science, een prijs 
van de Stichting L'Oréal en UNESCO, uitgereikt op 11 
februari n.a.v. de Internationale dag van vrouwen en 
meisjes in de wetenschap. 

Robbert Dijkgraaf, nieuw buitenlands lid van de Klasse 
Natuurwetenschappen, ontving op 2 april een eredoc-
toraat van de VUB als erkenning voor zijn maatschap-
pelijke verdiensten en  uitzonderlijke inspanningen voor 
wetenschapscommunicatie.

www.kvab.be/nl/nieuwsleden

Contactfora 2019

30 en 31 juli 2019: Bart Van Kerkhove (VUB): 
“Epistemic Subjects Beyond Individuals”

18 en 19 september 2019: Beatrijs Vanacker (KU Leuven): 
“(H)erkenning in de 18e-eeuwe Franse literatuur / La 
reconnaissance en littérature française du XVIIIe 
siècle”

27 september 2019: Leo Storme (UGent): 
“Coding Theory and Cryptography VIII”

7 en 8 oktober 2019: Marc Van den Bossche (VUB): 
“Pluralism and Entangled Humanism”

25 en 26 oktober 2019: Dirk Heirbaut (UGent): 
“The Law of Nations and International Law During the 
Interbellum”

30 en 31 oktober 2019: Kevin Smets (VUB): 
“Digital Fortress Europe”

29 november 2019: Marc Nyssen (VUB): 
“Artificial Intelligence in health care”

5 en 6 december 2019: Patrick Allo (VUB): 
“Explanation and understanding within mathematics” 

www.kvab.be/contactfora 

Vlaamse Wetenschapsagenda

Maandag 9 september 2019
Building Bridges – Colloquium on Interdisciplinary 
Research (KVAB/JA/FWO/EWI)

Maandag 18 november 2019
Event over Wetenschapscommunicatie 
(KVAB/JA/FWO/EWI)
Aansluitend hierop: prijsuitreiking Onderscheidingen 
Wetenschapscommunicatie (KVAB/JA)

In Vlaanderen is het aantal doctoraathouders de afgelopen jaren steil toegenomen. Toch dreigt er thans 
een tekort aan deze neogeneralisten op de arbeidsmarkt. Ze hebben de jobs voor het kiezen en worden 

Vlaamse universiteiten en de Vlaamse overheid, kan u lezen in dit Standpunt.

DOCTORAATHOUDERS GEVEN HET
VLAANDEREN VAN MORGEN VORM

De reeks Standpunten van de Academie is een bijdrage tot het wetenschappelijk onderbouwd debat over 

studies.

KVAB STANDPUNTEN
60

   

Liliane Schoofs

1 3

Johan Martens Koenraad Tinel

Caroline Pauwels Dirk Inzé

Yves Van de Peer Batja Mesquita

ingrid Daubechies Robbert Dijkgraaf
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(On)opgemerkt
De vier kronen op het portret van 
keizerin Maria Theresia (deel 2).
Hans Rombaut

In vorige bijdrage konden we, dankzij de hulp van specia-
list Claude de Moreau de Gerbehaye, achterhalen dat 
de vier kronen op het staatsieportret van keizerin Maria 
Theresia in de grote traphal van het Paleis der Academiën 
de koninklijke macht representeren van respectievelijk het 
keizerrijk van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie, de 
koninkrijken Hongarije en Bohemen en het aartshertog-
dom Oostenrijk. Tenminste zes koninkrijken die ooit 
voorkwamen in haar titulatuur werden daarbij niet 
voorgesteld, namelijk de kronen van Silezië, Kroatië, 
Dalmatië, Slavonië, Galicië en Lodomerië. Het is interes-
sant om hier toch even op in te gaan, want zo'n schilderij 
verraadt soms meer dan men denkt.

Wat het koninkrijk Silezië betreft, daarvan konden we 
reeds in de vorige bijdrage melden dat dit voor Maria-
Theresia van bij het begin van haar regering in 1740 
verloren ging aan Pruisen. De koninkrijken Kroatië, Dalma-
tië en Slavonië waren tijdens de regering van Maria 
Theresia voor Oostenrijk dan weer problematische gebie-
den. Grote gedeelten daarvan behoorden tot het 
Ottomaanse Rijk, en de kleine gedeelten van Kroatië en 
Slavonië die wel onder de Oostenrijkse controle vielen, 
werden toegevoegd aan het koninkrijk Bohemen. Dalma-
tië daarentegen kwam toe aan Venetië, maar ook daar 
hadden de Turken grote invloed en gebieden in hun 
macht. Kortom Kroatië, Slavonië en Dalmatië waren 
koninkrijken waar Maria Theresia slechts in nomine de 
scepter zwaaide. De kronen daarvan werden dan ook 
beter niet afgebeeld. Resten dan nog Galicië en 
Lodomerië. Deze koninkrijken worden altijd samen 
genoemd, en behoorden tot diep in de 18de eeuw tot de 
bond van de koninkrijken Polen en Litouwen. Pas in 1772 

werden ze toegevoegd aan de Oostenrijkse kroon. Het is 
dan ook logisch dat schilder Martin van Meytens jr. deze 
kronen niet heeft afgebeeld, aangezien hijzelf reeds in 
1770 was overleden.

Met dit veeleer teleurstellende resultaat wat het onder-
zoek der koninkrijken betreft, heeft dit schilderij echter 
nog niet alles verteld wat het te zeggen heeft. Historisch 
gezien moet het interessantste nog komen. Een eerste 
belangrijk element is de aanwezigheid van de keizers-
kroon. Bij haar aantreden als vorstin in 1740 was Maria 
Theresia immers nog geen keizerin. Zij werd dat pas nadat 
haar gemaal Franz Stephan van Lotharingen op 13 
september 1745 tot Duits keizer werd gekozen en als 
dusdanig op 4 oktober daaropvolgend in Frankfurt ook 
werd gekroond. 4 oktober 1745 is dan ook de terminus 
post quem voor de vervaardiging van dit schilderij. Diens 
overlijden op 18 augustus 1765 geldt tevens als terminus 
ante quem, want de keizerskroon ging dan over op de 
oudste zoon van Maria Theresia, Jozef II.

Een datering met een speling van zo'n 20 jaar is echter 
verre van precies. De informatie die de bruikleengever, 
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 
opgeeft is evenwel nog teleurstellender: als oudste 
vermelding spreekt hun informatie over de vermelding in 
een catalogus van 1832. Er bestaat echter een schilderij 
dat quasi een kopie is van het schilderij in het Paleis der 
Academiën. Het bevindt zich in het Mauritshuis in Den 
Haag, waar het geïnventariseerd is onder het nr. 38. Maria 
Theresia is erop afgebeeld door Martin van Meytens jr. 
met hetzelfde kleed versierd met goudbrokaat, met het 
gelaat en de handen in dezelfde pose enzovoort. Maar 
daarop staan slechts 3 kronen afgebeeld: de kroon van 
Bohemen ontbreekt. Van belang is dat de herkomst van 
het schilderij wordt toegeschreven aan stadhouder 
Willem IV van Oranje, die het vererfde aan Willem V. In 
1822 kwam het in de verzameling van het Mauritshuis 
terecht. Dat Willem IV de oorspronkelijke bezitter was is 
heel goed mogelijk. Maria Theresia en Willem IV waren 
neef en nicht. Dat maakt dat dit schilderij moet dateren 
van vóór diens overlijden op 22 oktober 1751. Het maakt 
het waarschijnlijk dat het exemplaar van Brussel oorspron-
kelijk in het bezit was van Karel van Lotharingen, de 
schoonbroer van Maria Theresia en sinds 1744 landvoogd 
van de Nederlanden. Beide doeken kunnen dus ontstaan 
zijn in dezelfde periode, na 4 oktober 1745 en voor 22 
oktober 1751. Ze tonen keizerin Maria Theresia tijdens het 
eerste decennium van haar regering.

Martin Meytens de Jonge (atelier van), Portret van Maria Theresia. 
Mauritshuis, Den Haag.
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11 februari is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 
“Internationale dag van vrouwen en meisjes in de 
wetenschap”. Die dag lanceerde de Jonge Academie 
de campagne  “Wetenschap = M+V+X”, waarmee 
aandacht gevraagd werd voor de onbewuste 
vooroordelen rond gender en de gevolgen ervan aan 
onze universiteiten. 

Ondanks inspanningen op het gebied van work-
lifebalans en selectieprocedures, is meer dan 
tweederde van de professoren anno 2019 nog steeds 
mannelijk. Wetenschappelijke literatuur suggereert dat 
dit o.a. het gevolg is van onbewuste vooroordelen die 
we jongsaf meekrijgen. De campagne focuste daarom 
op deze implicit bias: Wat is het, hoe herken je het, en 
wat kun je zelf doen zodat je beslissingen geen gender 
bias vertonen, hoe subtiel ook?

  

De campagne van de Jonge Academie omvat een 
informatieve website, een postercampagne met 
gezichten uit de 5 Vlaamse universiteiten en cartoons 
op sociale media via #wetenschapismvx. De lancering 
van de campagne kon rekenen op heel wat media-
aandacht. 

Een gezamenlijke taskforce van de Jonge Academie 
en de VLIR werkte aan een nieuwe blik op het gender-
actieplan van 2013. Het resultaat zal bekendgemaakt 
worden op 26 juni 2019 tijdens het slotevent van de 
campagne, in aanwezigheid van de Vlaamse 
(vice)rectoren.

www.wetenschapismvx.be
www.jongeacademie.be 
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(On)opgemerkt
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Hans Rombaut
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Martin Meytens de Jonge (atelier van), Portret van Maria Theresia. 
Mauritshuis, Den Haag.
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Ferdinand GEUKENS
(Herentals, 20 juli 1919 - Hasselt, 21 februari 2019)

Ferdinand (Fernand) Geukens studeerde Geografie 
aan de Katholieke Universiteit Leuven vanaf 1939 en 
behaalde er na zijn licentiaat ook een licentie “Aard- en 
delfstofkunde”. In 1946 begon hij bij prof. Etienne 
Asselberghs aan een doctoraat in de geologie. Hij werd 
in 1948 benoemd als assistent met onderwijsopdracht 
om dan in 1950 tot docent en in 1954 tot hoogleraar 
benoemd te worden. Hij heeft zich steeds ingezet voor 
het onderwijs aan studenten geologie, vooral wat 
betreft het aanleren van geologisch karteren. Maar hij 
gaf ook les aan de studenten geografie, mijningenieur, 
ir. geologie en gaf het vak kristallografie aan de studen-
ten farmacie. 

Het Massief van Stavelot was het onderwerp van zijn 
doctoraat. Dit gebied rond de steden Stavelot, Spa en 
Malmedy heeft de Caledonische gebergtevorming 
meegemaakt en de gesteenten zijn zowat de oudste 
van België. Het Massief van Stavelot, één van de 
moeilijkst te karteren gebieden van België, zou zijn 
levenswerk worden, ook na zijn emeritaat in 1982. Hij 
publiceerde de eerste geologische kaart van het 
massief in 1986 en een herwerkte versie in 1999. Van zijn 
ongeveer 120 wetenschappelijke bijdragen handelen 
er 80 over dit geologische gebied.

Ferdinand Geukens heeft ook verdienstelijk geologisch 
werk gedaan in het buitenland. In 1954 reisde hij als één 
van de eerste buitenlanders door Jemen om er de 
ondergrond te bestuderen. Alvorens te kunnen starten 
met dit veldwerk was er veel diplomatie nodig. De kaart 
van Jemen en zijn grondstoffen werd in 1957 in Washing-
ton gepubliceerd. In 1979 werd hem de titel “Honory 
member of the Yeminite studies” toegekend. Daarnaast 
verrichtte Geukens onderzoek in onder meer Jordanië 
en Lapland.

Ferdinand Geukens werd in 1958 lid van de Academie, 
Klasse van de Natuurwetenschappen. Hij was bestuur-
der van de Klasse in 1969 en werd erelid in 1998. Profes-
sor Geukens was grootofficier in de Leopoldsorde.

In memoriam 

Jef VAN LANDUYT
(Sint-Amandsberg, 30 mei 1938 – Edegem, 15 maart 2019)

Als geboren Gentenaar studeerde Jef Van Landuyt aan 
de Universiteit Gent en behaalde er zijn licentiaatsdiploma 
in de natuurkunde in 1960. Voor zijn doctoraat ging hij naar 
het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol waar Severin 
Amelinckx net een elektronenmicroscopiegroep had 
opgericht. Van Landuyt promoveerde tot Doctor in de 
Wetenschappen  aan de Universiteit Gent in 1965 met als 
onderwerp “De merkwaardige oxidatie van titanium-
oxide”.

Na een verblijf in de Verenigde Staten kwam Jef Van 
Landuyt in 1967 naar het nieuw opgerichte Universitair 
Centrum in Antwerpen, het RUCA, waar hij de dagelijkse 
leiding op zich nam van het nieuwe elektronenmicroscopie 
centrum voor materiaalonderzoek. Hij leidde die groep tot 
aan zijn emeritaat in 2003. Dat die groep van meer dan 50 
onderzoekers uitgegroeid is tot de absolute wereldtop is in 
grote mate zijn verdienste. Jef was een bijzonder succesvol 
onderzoeker en internationaal bekend op het gebied van 
elektronenmicroscopie. Hij publiceerde meer dan 450 
artikels in hoogstaande wetenschappelijke tijdschriften; 
artikels die duizenden keren geciteerd werden. Hij was dan 
ook een zeer gewaardeerd en bevlogen spreker en wist 
jonge onderzoekers te motiveren. Hij was een pionier in de 
elektronenmicroscopie en heeft als dusdanig generaties 
studenten en vorsers opgeleid, die ondertussen ook zelf 
aan de top staan in het onderzoek of in bedrijven. 

Jef had een zeer brede interesse en een breed werkterrein. 
Hij was tijdens zijn carrière niet alleen hoofd van de onder-
zoeksgroep, maar ook departementshoofd, decaan van 
de faculteit wetenschappen en voorzitter van de onder-
zoeksraad. Hij was ook lid of voorzitter van verschillende 
nationale en internationale commissies waar hij werd 
gewaardeerd voor zijn gematigde en wijze raad.

Als bekroning van zijn carrière werd hij in 1994 lid van de 
Klasse van de Natuurwetenschappen van de Koninklijke 
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en 
Kunsten. Hij was in 2005 en 2006 voorzitter van de Acade-
mie.

Jef was zich als wetenschapper terdege bewust van de 
wereld rondom hem. Hij heeft altijd een bijzonder gevoel 
gehad voor schoonheid, in het bijzonder voor muziek en 
beeldende kunst. 
Daarom was hij tot op 
het einde lid van “Kunst 
op de Campus” en was 
hij nauw betrokken bij 
verschillende kunstpro-
jecten.

Jef Van Landuyt was 
grootofficier in de 
Leopoldsorde en groot-
officier in de Kroonorde.

Christian VAN DEN BROECK
(Mechelen, 6 januari 1954 – Diepenbeek, 25 februari 2019)

Christian Van den Broeck studeerde natuurkunde aan 
de Universiteit Gent en behaalde er het diploma van 
licentiaat in 1976. Gezien zijn schitterende resultaten kon 
hij aan de VUB starten als navorser NFWO om er te 
werken onder de leiding van Ilya Prigogine. Hij 
behaalde er in 1980 een doctoraat in de wetenschap-
pen en in 1989 een aggregaat voor het hoger onderwijs. 
In 1985 kreeg hij een vast NFWO-mandaat aan het 
toenmalige Limburgs Universitair Centrum (nu UHasselt). 
Hij was bevoegdverklaard navorser tot 1989 en werd 
dan onderzoeksdirecteur tot 2000. Vanaf 1994 was hij 
aan het LUC deeltijds hoogleraar. Hij werd er voltijds 
hoogleraar in 2000 en gewoon hoogleraar in 2003. 
Ondertussen bekleedde hij ook deeltijdse mandaten 
aan de VUB en aan de UIA (1996-2001). Hij was 
gasthoogleraar aan de ULB, de Universidad de las Islas 
Baleares en de Université de Nice.

Christian Van den Broeck was een zeer productieve 
theoretische natuurkundige die internationaal een 
groot aanzien verworven heeft. Hij produceerde 240 
publicaties en een aantal boekdelen, die samen aanlei-
ding gaven tot meer dan 10.000 citaties. Zijn expertise 
betrof de Statistische Fysica en de thermodynamica in 
het algemeen en stochastische processen, niet-lineaire 
fenomenen en complexe systemen in het bijzonder. Hij 
wist telkens opnieuw elegante en innoverende oplossin-
gen te vinden voor problemen met een brede relevan-
tie. Dit werd sterk geapprecieerd door zijn elf docto-
raatsstudenten en door de talrijke wetenschappers die 
wereldwijd met hem hebben samengewerkt. Zo heeft hij 
een exacte microscopische uitdrukking gevonden van 
de entropietoename, naast andere vernieuwende 
bevindingen. Recent werkte hij ook op neurale netwer-
ken en artificiële intelligentie.

Hij was spreker op meer dan 200 conferenties en organi-
seerde zelf meer dan dertig conferenties. Hij verwierf 
heel wat projecten, nationaal en internationaal en hij 
werd ingeschakeld in verschillende commissies en 
redactiecomités. Hij was onder meer Outstanding 
referee van de American Physical Society en in 2018 
rapporteur voor de Nobelprijs in de fysica. Hij was een 
gedreven wetenschapper waarmee het aangenaam 
werken was.

In 2012 werd hij lid van 
de Academie, Klasse 
Natuurwetenschappen

In memoriam In memoriam 
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Vooruitblik:   Michel Buylen “The Right Confusion”
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Schilderkunst is het oog in verwarring brengen, een 
complexiteit creëren die zo onvatbaar is dat het oog de 
gemakkelijke maar zinvolle weg van de herkenning kiest. 
Een knalrode vlek op een groene achtergrond moet wel 
een klaproos zijn. Wat marmering is in een architecturale 
context, wordt kabbelend water in het bucolisch 
schaduwrijk bosje.

De kwast maakt bewegingen, lijnen, frottages, likken en 
spatten, impastos, glacis en vermengingen, die zo chao-
tisch zijn, dat de picturale inhoud zich, door die chaos 
zelf, openbaart. Een impressionistisch schilderij wordt 
slechts op afstand waarneembaar. Dat geldt voor alle 
schilderijen. Ze worden alle abstract, auto-referentie, als 
we ze van zeer dicht aanschouwen. 

De grote trukendoos leidt af en verleidt, vorm wordt 
onlosmakelijk inhoud: “The right Confusion”.

Michel Buylen, “The right Confusion, new paintings” tot 28 juli 2019
Francis Maere Fine Arts, Kouter 172, 9000 Gent 
Open van dinsdag tot vrijdag 10:30 – 12:30 & 14:00 -18:00, zondag 10:30-13:00
www.michelbuylen.be | info@francismaerefinearts.be | www.francismaerefinearts.be 

MICHEL BUYLEN ‘18, Facing July, 35 x 35 cm, acrylics and luminance on panel

© Jimmy Kets


