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Beste cursisten,
Met de stuurgroep hebben we jullie in 2011-2012 naar we hopen een boeiend 
programma mogen aanbieden. Hopelijk kan ook het nieuwe programma jullie 
overtuigen om weer een inschrijving te nemen.
Ook in 2012-2013 bestaat de hele reeks uit 28 lezingen. De inschrijvingsprijzen 
blijven ongewijzigd.

Opvallend in deze reeks is zeker dat ze erg ‘Limburgs’ gekleurd is. Academische 
stafleden van de Universiteit Hasselt zullen thema’s uit het wetenschappelijk werk 
van hun onderzoeksgroepen brengen. Maar ook enkele oud-studenten van onze 
universiteit, die nu aan andere Vlaamse of buitenlandse centra verbonden zijn, 
zullen ons een wetenschappelijke lezing brengen. Verder staan er Limburgers, die 
nu hoogleraar zijn aan binnen- en buitenlandse universiteiten op het programma. 

Toch kleuren niet alle lezingen ‘Limburgs’. We hebben er ook nu weer over gewaakt 
dat er professoren van alle Vlaamse universiteiten bij het programma betrokken zijn. 
Daarvoor willen we graag onze zusterorganisaties in Vlaanderen, de Universiteiten 
van de Derde Leeftijd (de UDL’s) danken. Wij bezorgen elkaar immers de evaluaties 
van de voorbije lezingen. En die overzichten geven de stuurgroep een goede basis 
bij de voorbereiding van het programma.  
Niet alleen de lezingenreeks kleurt ‘Limburgs’. Ook de meerdaagse culturele reis, 
waarmee we de Teuten achternagaan, heeft zo’n tintje. We reizen langs het Noord-
Oosten van Duitsland tot in Noord-Polen, over de Vlämische Straße tot in Gdansk/
Danzig.

Mede namens de stuurgroep nog een fijne zomervakantie toegewenst en tot 24 
september 2012 voor de academische openingszitting.

Willy Goetstouwers, voorzitter.
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AgENdA

24.09.2012

01.10.2012
Franz Kafka, een joodse jurist uit Praag en zijn nalatenschap – 
prof. dr. Jan Ceuppens (Hogeschool Universiteit Brussel - 
KU Leuven) 

08.10.2012 Stevia en steviolglycosiden: te goed om waar te zijn –  
prof. dr. Jan Geuns (KU Leuven) 

15.10.2012 Werelderfgoed van bij ons – 
prof. dr. Anne Mie Draye (Universiteit Hasselt)   

22.10.2012

29.10.2012 HErFSTVAKANTiE HErFSTVAKANTiE

05.11.2012 Uittocht industrie is onstuitbaar – 
prof. dr. Joep Konings (KU Leuven)

12.11.2012
Toxicogenomics en de zoektocht naar alternatieven voor de huidige proef-
diermodellen voor toxiciteit – 
prof. dr.  Jos Kleinjans (Universiteit Maastricht)

19.11.2012
Dialecten, AN en macht –  Je bent niet per se dom als je 
Limburgs spreekt –  
prof. dr. Leonie Cornips (Universiteit Maastricht)

26.11.2012 Type 2 diabetes: epidemie van de 21e eeuw – 
prof. dr. Chantal Mathieu (KU Leuven)

03.12.2012
De opmars van democratie in de Arabische wereld: 
beschouwingen vanuit internationaal en Europees 
perspectief – prof. dr. Jan Wouters (KU Leuven)

10.12.2012
Gevoeligheid maakt het verschil. risico’s van milieu-blootstellingen in de 
bevolking – 
prof. dr. Tim Nawrot (Universiteit Hasselt) 

17.12.2012

24.12.2012 -
02.01.2013 KErSTVAKANTiE KErSTVAKANTiE

 

De dramademocratie: het pessimisme achter het populisme – 
prof. dr. Mark Elchardus (Vrije Universiteit Brussel)

De dramademocratie: het pessimisme achter het populisme – 
prof. dr. Mark Elchardus (Vrije Universiteit Brussel)

De Teuten en rusluie achterna – Vlaams-Nederlandse voetsporen 
naar Oost-Duitsland en Noord-Polen.  Leo Camerlynck 
( lic. vertaler-tolk, oud-stafmedewerker MiVB) 
Lezing in verband met de meerdaagse culturele reis 2013

De Teuten en rusluie achterna – Vlaams-Nederlandse voetsporen naar 
Oost-Duitsland en Noord-Polen. Leo Camerlynck ( lic. vertaler-tolk, oud-
stafmedewerker MiVB) 
Lezing in verband met de meerdaagse culturele reis 2013

Alma Mahler (geb. Schindler), verleidster met de blauwe 
ogen. – Luisterlezing door Jos Meersmans, verteller-acteur  
(Muziekconservatorium Leuven)  

Alma Mahler (geb. Schindler), verleidster met de blauwe ogen. – 
Luisterlezing door Jos Meersmans, verteller-acteur  
(Muziekconservatorium Leuven)  



        —
                             

A B
04.02.2013

11.02.2013 KrOKUSVAKANTiE KrOKUSVAKANTiE

18.02.2013
is wetenschappelijk onderzoek essentieel voor de uitbouw van een prak-
tijk in de plastische en reconstructieve chirurgie ? – prof. dr. Paul-Julien 
Guelinckx (Jessa Ziekenhuis, Hasselt)

25.02.2013 De geheimhoudingsplicht in een ziekenhuis – 
prof. dr. Tom De Gendt (Universiteit Hasselt)

04.03.2013 Over Antarctica en het Belgisch ‘Zero Mission’ onderzoekscentrum ‘Prin-
ses Elisabeth’ – ir. Paul Lemmens  (Laborelec Linkebeek)

11.03.2013
Het gevaar van nucleaire proliferatie en nucleair 
terrorisme – prof. dr. Tom Sauer (Universiteit Antwerpen) 

18.03.2013
Mitochondriale veroudering van de stofwisseling bij de muis – Lessen 
voor de mens –  prof. dr. Johan Auwerx  (Ecole Polytechnique Fédérale 
Lausanne)  

25.03.2013

01.04.2013 PAASVAKANTiE PAASVAKANTiE

15.04.2013
Geurmarketing: hoe omgevingsgeuren consumenten-
reacties kunnen beïnvloeden.  - prof. dr. Wim Janssens 
(Universiteit Hasselt)

22.04.2013 Tijd in machten van tien – 
prof. dr. Stefan Vandoren (Universiteit Utrecht) 

29.04.2013 Quo Vadis Belgica? –  prof. dr. Dave Sinardet 
(Vrije Universiteit Brussel - Universiteit Antwerpen) 

06.05.2013 Koeling na hartstilstand –  
prof. dr. Cathy De Deyne  (Universiteit Hasselt – ZOL Genk) 

13.05.2013

07.01.2013
Geschiedenis en conservatie-restauratie van glasramen – 
prof. dr. Joost Caen (Artesis Hogeschool Antwerpen)

14.01.2013
Het lerende brein: over muizen, mensen en machines – 
prof. dr. Tom Verguts (Universiteit Gent)

21.01.2013
Herinneringen aan negatieve ervaringen: hoe ermee 
omgaan? –  prof. dr. Elke Geraerts (Erasmus 
Universiteit rotterdam) 

28.01.2013
Het toenemend gebruik van psychopharmaca: slikken we te veel pillen? 
– prof. dr. Stephan Claes (KU Leuven)

Gezondheid te koop  –  Dr. Marleen Finoulst, 
hoofdredacteur Bodytalk

Gezondheid te koop –  Dr. Marleen Finoulst, 
hoofdredacteur Bodytalk
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Worden we gezonder van positief denken?  –  
prof. dr. Madelon Peters (Universiteit Maastricht)

Worden we gezonder van positief denken?  –  
prof. dr. Madelon Peters (Universiteit Maastricht)

De Groote Oorlog (1914-1918) – prof. dr. Luc De Vos 
(KU Leuven en Koninklijke Militaire School)

De Groote Oorlog (1914-1918) – prof. dr. Luc De Vos 
(KU Leuven en Koninklijke Militaire School)

Culturele daguitstap 2013 ’s Hertogenbosch (Den Bosch) - NL

Meerdaagse culturele reis 2013 Vlaams-Nederlandse voetsporen naar Oost-Duitsland en Noord-Polen                                                                                             



 Lezingen CyCLus B

Overal in Europa duikt een bepaald type partijen op. Ze zetten zich af tegen 
het politieke establishment, stellen het gesjoemel van politieke elites aan de 
kaak en verwijten de gevestigde partijen dat ze geen voeling hebben met de 
werkelijkheid, met de verzuchtingen en de zorgen van de ‘gewone’ mensen. Ze 
worden omschreven als populistische partijen. 
Onderzoek naar dat verschijnsel heeft vandaag nagenoeg uitsluitend aandacht 
voor de wijze waarop de politici optreden die voor populist worden aangezien. in 
de lezing wordt aan de hand van gegevens van periodiek onderzoek nagegaan 
welke burgers populistische stellingen aanhangen en waarom ze dat doen. 
Het populisme van de burger blijkt in de eerste plaats een reactie op een 
pessimistische maatschappijdiagnose te zijn. Mensen die van oordeel zijn dat het 
slecht gaat met de samenleving, die vrezen voor de toekomst omdat zij menen dat 
de dingen waaraan zij gehecht zijn, teloor gaan, geven de politieke elite en het 
establishment daarvoor de schuld en kiezen voor het populisme. Ze verwerpen het 
oordeel van de elite en stellen hun hoop op het oordeel van de ‘gewone mensen’. 
Populisme verschijnt aldus als een politiek van de hoop. Alles gaat slecht omdat 
men onvoldoende geluisterd heeft naar de problemen en verzuchtingen van de 
gewone mensen. Mocht men naar de gewone mensen luisteren, het zou, zo hopen 
populisten, veel beter gaan. Populistische partijen zijn de partijen die lippendienst 
bewijzen aan dat gevoel van neergang en dat weten te koppelen aan (vermeende) 
oplossingen voor de gepercipieerde problemen.

Prof. dr. Mark Elchardus studeerde sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en 
daarna aan de Brown University in de Verenigde Staten, waar hij onderzoeksassistent 
en daarna lesgevend assistent was en er zowel een MA als een Ph.D. behaalde. 
Sinds 1981 doceert hij aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij momenteel gewoon 
hoogleraar is. Hij is tevens oprichter en lid van de onderzoeksgroep TOR (Tempus 
Omnia Relevat – De tijd brengt alles aan het licht). Hij heeft onderzoek verricht 
over uiteenlopende domeinen binnen de sociologie, maar heeft vooral gewerkt 

rond de sociologie van de tijd en de tijdsordening en de cultuursociologie. In zijn 
benadering van de cultuursociologie gaat vooral aandacht naar de ontwikkeling van 
opvattingen, houdingen, waarden en denkwijzen, naar de mate waarin en de wijze 
waarop die worden beïnvloed door onderwijs, media en de verschillende vormen 
van sociale en culturele participatie, alsook naar de wijze waarop de wijzen van 
voelen en denken op hun beurt verschillende handelingsgebieden (zoals politiek, 
wetenschap, sociale zekerheid) beïnvloeden. Prof. dr. Elchardus is auteur of co-
auteur van 23 boeken en redacteur of mede-redacteur van 13 verzamelwerken. Hij 
publiceerde daarnaast bij de 300 artikelen en rapporten. Hij was en is redactielid 
en hoofdredacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Hij is lid van 
de European Sociological Association en de American Sociological Association.
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Lezingen CyCLus A  

MAANdAg 24 SEpTEMBER 2012 - 14.00 UUR

de dramademocratie:  het pessimisme achter het populisme. 

Prof. dr. Mark Elchardus - Vrije Universiteit Brussel



MAANdAg 8 OkTOBER 2012 - 14.00 UUR

Stevia en steviolglycosiden: te goed om waar te zijn.

Prof. dr. Jan Geuns - KU Leuven

Stevioside en rebaudioside A, zoetstoffen (steviolglycosiden) die in hoge concentratie 
voorkomen in de blaadjes van Stevia rebaudiana (Bertoni), smaken ongeveer 300 
maal zoeter dan tafelsuiker (sucrose- 0.4% oplossing). We moeten een duidelijk 
onderscheid maken tussen lage doses van steviolglycosiden - gebruikt om te zoeten 
- en hoge doses waarbij zeer gunstige farmacologische effecten kunnen optreden.  
Hoge doses stevioside (250 mg à 500 mg 3x per dag) verlagen de bloeddruk van 
patiënten met hoge bloeddruk en hebben een regulerende werking bij type 2 
diabetes (vermindering bloedglucose op een glucose-afhankelijke wijze; er treedt 
ook verhoging van gevoeligheid voor insuline op, evenals verminderde afscheiding 
van glucagon in de ?-cellijn TC1-6). Het is echter nodig om nog meer proeven te doen 
met menselijke vrijwilligers om te evalueren of al de bij dieren en bij in vitro bio-assays 
waargenomen farmacologische effecten, ook daadwerkelijk optreden bij de mens. 
Stevioside verbetert ook de insuline- signaaltransductieweg en de antioxidatieve 
verdediging in de bloedvaten. Sommige kankers worden geremd door stevioside. 
Al de farmacologische effecten hebben als gemeenschappelijke schakelaar het 
voorkomen of wegwerken van actieve zuurstofradicalen.

De Limburger prof. dr. Jan M.C. Geuns studeerde biologie aan de KU Leuven en is 
hoofd van het Laboratorium voor Functionele Biologie. Sinds 1993 is zijn onderzoek 
gefocust op de biosynthese van de zoetstoffen in Stevia rebaudiana Bertoni en ook 
op toxicologische studies op dieren. Hij deed ook metabolismestudies bij vrijwilligers 
en ontwikkelde gevalideerde technieken voor de meting van steviolglycosiden 
en steviol. Hij is een fervente voorstander van het gebruik van Stevia en zijn 
zoetstoffen als voedseladditief. Hij is tevens initiatiefnemer en mede-oprichter 
van EUSTAS, de Europese Stevia Associatie. De bedoeling van deze organisatie is 
om een onafhankelijke instelling te zijn en op die wijze onderzoek over Stevia te 
coördineren en ook om Stevia te promoten bij het grote publiek (zie www.eustas.
org). Hij organiseerde reeds 5 Stevia-symposia aan de KU Leuven. Hij is de auteur van 
een boek over “Stevia and steviol glycosides” (Euprint, Heverlee, België 2010), dat 
intussen reeds vertaald werd in het Spaans en Chinees. Zijn hobby is muziek en hij 
speelt viool, klarinet en basklarinet in zijn eigen volksorkest “Jan en Alleman”. Vele 
van zijn composities en CD’s werden uitgegeven bij Euprint, Parkbosstraat 3, 3001 
Heverlee, België (www.euprint.be).

“Kafka” is in onze cultuur een soortnaam geworden voor absurde of groteske 
situaties in een onoverzichtelijke en oncontroleerbare bureaucratie: die heten dan 
“kafkajaans” of “kafkaësk”. Of die alomtegenwoordigheid van de naam / de ervan 
afgeleide begrippen ook gepaard gaat met echte aandacht voor de geschriften van 
de literator, is een andere vraag. Als je kijkt naar Willem van Toorns net verschenen 
nieuwe vertaling van Der Prozess  (1914-1915 geschreven, postuum uitgegeven in 
1925) - Het proces, Amsterdam: Athenaeum Polak & Van Gennep - of naar de niet 
aflatende stroom wetenschappelijke publicaties over Kafka’s leven en werk, moet je 
wel aannemen dat deze auteur ook de lezers van de 21e eeuw blijft boeien. Enerzijds 
is zijn werk al vanuit alle mogelijke theologische, filosofische, psychoanalytische, 
marxistische en structuralistische invalshoeken benaderd, zij het niet altijd even 
zorgvuldig. Anderzijds hebben lezers en onderzoekers de klemtoon gelegd op 
de toch wel erg specifieke omstandigheden waarin Kafka leefde en werkte: op 
een kantelmoment in de Europese geschiedenis – het einde van het Habsburgse 
rijk – als Jood met vage zionistische sympathieën, als Duitstalig inwoner van een 
grotendeels Slavisch gebied, als vrijgezel met een broze gezondheid voor wie de 
relatie met zijn vader zijn leven lang een probleem was. Wie deze elementen naar 
voren brengt, moet echter ook onmiddellijk de vraag stellen naar het verband 
tussen die context en het werk zelf. Mogelijke antwoorden liggen misschien wel 
in de juridische achtergrond, die de laatste jaren duidelijk in het centrum van de 
Kafkastudies staat. Als jurist bij een verzekering tegen arbeidsongevallen had 
Kafka ook een beroepsmatige kijk op de wereld die hem omgaf – op politiek, 
familiebanden, gemeenschappen en op literatuur. Deze lezing wil Kafka’s parcours 
enigszins natekenen om een mogelijk antwoord te geven op de vraag wat Kafka 
ons nagelaten heeft.

Prof. dr. Jan Ceuppens is docent aan het departement Toegepaste Taalkunde 
van de Hogeschool Universiteit Brussel, waar hij onder meer Duitse literatuur, 
taalbeheersing en vertaling doceert. Hij heeft gepubliceerd over W.G. Sebald, 
Kafka en over vertaling.
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MAANdAg 1 OkTOBER 2012 - 14.00 UUR

Franz kafka, een joodse jurist uit praag en zijn nalatenschap.

Prof. dr. Jan Ceuppens - Hogeschool - Universiteit Brussel

Lezingen CyCLus A  Lezingen CyCLus B



Lezingen CyCLus A  Lezingen CyCLus B

MAANdAg 15 OkTOBER 2012 – 14.00 UUR

werelderfgoed van bij ons.

Prof. dr. Anne Mie Draye -  Universiteit Hasselt

in  2012 wordt de veertigste verjaardag van de zogenaamde Werelderfgoed-
conventie gevierd, een internationaal verdrag dat het mogelijk  maakt om 
erfgoed  met een uitzonderlijke universele waarde  een bijzondere bescherming 
te bieden. Ons land werd pas in 1996 partij bij dit verdrag, maar kreeg intussen 
toch al een aantal goederen op de Werelderfgoedlijst ingeschreven. Een aantal 
begijnhoven en belforten en het historische centrum van Brugge zijn wellicht het 
best bekende Vlaamse werelderfgoed bij het grote publiek.

Tijdens deze uiteenzetting bespreekt professor Anne Mie Draye hoe en op grond 
van welke criteria een monument of landschap op de lijst van het werelderfgoed 
kan worden ingeschreven. Ook behandelt zij de consequenties hiervan voor de 
overheid en de burger. Bijkomende aandacht gaat eveneens naar het behoud en 
het dynamische beheer van dit erfgoed dat de internationale samenleving voor de 
toekomst wil bewaren.

Prof. dr. Anne Mie Draye is gewoon hoogleraar en decaan van de faculteit 
Rechten van de UHasselt. Zij is gastdocent aan de KU Leuven en aan de 
Academia Istropolitana Nova te Bratislava. Haar onderzoek richt zich op de 
bescherming van roerend en onroerend erfgoed, de ruimtelijke ordening en het 
natuurbehoud. Anne Mie Draye is tevens voorzitter van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen van het Vlaams Gewest, en vicevoorzitter van 
het Legal Committee van Icomos, de ngo die Unesco bijstaat in verband met de 
Werelderfgoedconventie.
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de stad Danzig. Hier hebben zich eeuwenlang kolonisten uit zowel de Noordelijke 
als de Zuidelijke Nederlanden gevestigd en hun sporen nagelaten in het landschap 
en in de cultuur. Tal van handelswegen ontstonden, die door de eeuwen heen 
gebruikt werden door migranten en rondreizende handelaars, onder wie de 
Teuten en de rusluie vanuit de Nederlanden. Er waren de bekende Hellweg, de 
reichsstraße en de “Vlämische Straße”. Tot op de huidige dag blijven die tracés 
haast ongewijzigd. De Nederlandse “Drang nach Osten” begon in de 12e eeuw en 
verliep in verschillende fasen gedurende de daaropvolgende eeuwen.

Leo Camerlynck is vertaler-tolk. Hij was tot 2007 persattaché en public relations 
medewerker bij de MIVB (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te 
Brussel). Hij is nog actief als vertaler, gids en copywriter. Hij is medestichter van 
de streekvereniging Zenne en Zoniën, van de Brusselse Raad voor Leefmilieu 
en van de Academie van het Brussels, waarvan hij erevoorzitter is. Ook is hij 
bestuurslid van de vereniging Fläming-Flandern (Duitsland) en lid van de Vlaams-
Zuid-Afrikaanse Cultuurstichting en van Frans-Vlaamse verenigingen, alsook van 
verenigingen  in Komen,  Edingen en Voeren. Hij is voorzitter van de stichting 
Zannekin. Ook is hij voormalig vicevoorzitter en nog steeds bestuurder van het 
Kunst- en Cultuurcentrum Ukkel (CCAU).

MAANdAg 22 OkTOBER 2012 – 14.00 UUR

de Teuten en Rusluie achterna – Vlaams-Nederlandse voetsporen 
naar Oost-duitsland en Noord-polen.

Leo Camerlynck (i.f.v. de meerdaagse culturele reis 2013)

De Lage Landen bij de Noordzee waren in de loop der eeuwen vaak toonaangevend 
op het gebied van landbouw, waterbeheersing, handel, architectuur en 
zorgverstrekking. in heel Europa blijven daarvan nog sporen zichtbaar, maar die 
springen vooral in het Noord- en Oostzeegebied in het oog, en niet het minst in 
Noord-Duitsland en Noord-Polen.
Al vóór de ridders van de Duitse Orde zich in 1226 in Pruisen vestigden, nu het 
gebied in het noordoosten van Polen en de russische enclave met Koningsbergen, 
was er al sprake van een kolonisatie vanuit het Noord-Duitse laagland en de Lage 
Landen naar het oosten. De oorspronkelijke bevolking bestond grotendeels uit 
Pruzzen, een vermoedelijk in de 17e-18e eeuw uitgestorven Baltische etnische 
groep, verwant met de Letten en Litouwers, en in mindere mate uit Slavische 
groepen, onder wie de Mazuriërs en de Kasjoeben. Voor velen betekende de tocht 
naar het oosten een kans op eigen landbouwgrond of het burgerschap in een van 
de vele nieuwe steden, die niet zelden naar het recht der Vlaamse steden werden 
gesticht. Zo is bekend dat diverse plaatsen rond de Duitse hoofdstad Berlijn zijn 
gesticht door Vlamingen, vandaar de naam ‘Fläming’ voor de driehoek gevormd 
door Berlijn, Maagdenburg en Dessau.
Aangezien de toenmalige streken ten oosten van de Elbe tot aan de Oostzee 
werden bewoond door veelal heidense stammen, ging de kolonisatie niet zelden 
gepaard met geweld en verdrijving van de oorspronkelijke bevolking. Bovendien 
was het land niet zo sterk ontwikkeld als het westelijke deel van Europa, waardoor 
de vergelijking met de kolonisatie van Noord-Amerika vanaf de 17e eeuw niet 
misplaatst is. Het Baltische gebied vormde als het ware het ‘wilde oosten’ van het 
middeleeuwse Europa.
in deze lezing wordt de schijnwerper specifiek gericht op de op één na verste 
uitwaaiering van kolonisten uit de Lage Landen, die zich richting het oosten 
vestigden, namelijk in de Weichsel- of Wijsel-delta ten zuiden en ten oosten van 

BUNDESTAG, BERLIJN
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 Lezingen CyCLus B

Lezingen CyCLus A  



Lezingen CyCLus A  Lezingen CyCLus B

MAANdAg 5 NOVEMBER 2012 – 14.00 UUR

Uittocht industrie is onstuitbaar.

Prof. dr. Joep Konings - KU Leuven

De huidige golf van ontslagen plaatst het debat over de lokale verankering 
van ondernemingen opnieuw op de beleidsagenda. Steeds meer buitenlandse  
ondernemingen sluiten hun regionale hoofdzetels in ons land. Steeds meer  
Belgische ondernemingen gaan over in buitenlandse handen, waardoor de  
hoofdzetel zich naar het buitenland verplaatst. De vrees bestaat dat dit op  
lange termijn de creatie van hoogwaardige jobs in ons land ondermijnt. En dat  
onze economie kwetsbaar wordt omdat er bij een economische neergang eerst  
ontslagen vallen en afdelingen gesloten worden die verder van de  beslissingscentra 
van multinationale bedrijven verwijderd zijn.

Prof. dr. Joep Konings behaalde een doctoraat (PhD) aan de London School 
of Economics in 1994, waar hij doctorandus was bij prof. dr. Chris Pissarides, 
Nobelprijs Economie in 2010. Thans is hij voltijds gewoon hoogleraar aan de KU 
Leuven. Hij is lid van het ‘Center for Economic Policy Research (CEPR, London) 
en hij heeft gastopdrachten bij het Internationaal Muntfonds, bij de Federal 
Reserve Bank of New York, aan het Dartmouth College en aan de Universiteit van 
Michigan Ann Arbor. Van 2008 tot 2010 was hij adviseur bij voorzitter Barroso van 
de Europese Commissie. Voordien was hij decaan van de faculteit Bedrijfskunde 
en Economie aan de KU Leuven.
Zijn onderzoek is gefocust op de invloed van globalisering op de performantie 
van bedrijven en van de arbeidsmarkt. Hij publiceerde meer dan 60 artikelen in de 
meest gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.

MAANdAg 12 NOVEMBER 2012 – 14.00 UUR

Toxicogenomics en de zoektocht naar alternatieven voor de huidige 
proefdiermodellen voor toxiciteit.

Prof. dr. Jos Kleinjans - Universiteit Maastricht

Er  worden tegenwoordig steeds meer kritische vragen gesteld worden over de veiligheid 
van chemische stoffen. Tot op heden is het wettelijk zo geregeld dat onderzoek met 
proefdieren (met name knaagdieren en konijnen) aan deze vragen kan voldoen. 
Weliswaar kan gesteld worden dat deze proefdiermodellen de mensheid behoed 
hebben voor chemische catastrofes, maar inmiddels is genoegzaam gebleken dat ze 
slechts een beperkte betrouwbaarheid hebben bij het voorspellen van risico’s voor de 
mens. Dit komt doordat deze modellen zowel veel vals positieve als vals negatieve 
resultaten opleveren. Zo is bijvoorbeeld ruwweg de helft van de geneesmiddelen die wij 
innemen voor het bestrijden van chronische ziektes, bij de rat kankerverwekkend, terwijl 
uit epidemiologisch onderzoek onder patiënten gebleken is dat niet meer dan 19 van 
deze geneesmiddelen bij feitelijk gebruik daadwerkelijk kankerverwekkend zijn bij de 
mens. Naast hun beperkte betrouwbaarheid zijn proefdiermodellen voor het bepalen van 
chronische toxiciteit erg duur en neemt de maatschappelijke acceptatie van het gebruik 
van proefdieren zienderogen af. Zo is het inmiddels bij Europese wetgeving verboden 
om bij het ontwikkelen van nieuwe cosmetische producten nog langer proefdieren te 
gebruiken. Door al deze factoren is er een grote behoefte aan de ontwikkeling van 
alternatieve modellen voor het bepalen van chemische veiligheid bij de mens, die bij 
voorkeur helemaal niet meer gebaseerd zijn op proefdieren. Deze nieuwe modellen 
dienen tegelijkertijd ons groeiend inzicht in de complexiteit van biologische systemen 
te verdisconteren. De zogenaamde ‘omics technologieën’  hebben wellicht de potentie 
om hierin te voorzien. De voordracht zal de “state-of-the-art” in het toepassen van deze 
‘omics technologieën’ in combinatie met innovatieve in-vitro-modellen op basis van 
gekweekte menselijke cellen de revue laten passeren.

Prof. dr. Jos Kleinjans is hoogleraar milieugezondheidskunde aan de faculteit 
Gezondheids-wetenschappen van de Universiteit Maastricht  en is sinds januari 2011 
departementshoofd van het nieuw opgerichte departement Toxicogenomics. Hij 
heeft 25 jaar ervaring in de onderzoeksdomeinen toxicologie en biomarker research. 
Meer dan 200 gerefereerde wetenschappelijke publicaties staan op zijn naam. Recent 
werd hij wetenschappelijk directeur van het Nederlandse Toxicogenomics Centrum 
dat ‘omics gebaseerde’ alternatieven voor dierproeven ontwikkelt.  Hij is lid van de 
Nederlandse Gezondheidsraad. 
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MAANdAg 19 NOVEMBER 2012 – 14.00 UUR

dialecten, AN en macht – Je bent niet per se dom als je Limburgs 
spreekt.

Prof. dr. Leonie Cornips - Universiteit Maastricht

Het verschijnsel meertaligheid roept bij veel Nederlanders weerstanden, oordelen 
en standpunten op. Waarom vinden we dat in Nederland iedereen alleen maar 
Nederlands moet spreken en is dat altijd zo geweest? is het zo dat een spreker 
het Nederlands slecht beheerst als hij/zij in het dialect opgegroeid is? Waarom 
waarderen we het spreken van een ‘taal’ meer dan het spreken van een ‘dialect’? 
Waarom spreken we eigenlijk van een ‘dialect’ en is er een verschil tussen een 
‘dialect’ en een ‘taal’? Waarom worden dialectsprekers als minder competent 
beoordeeld dan sprekers van het ‘goede’ Nederlands? Waarom denken mensen 
vaak dat een Limburgs dialect afgeleid is van het Nederlands? 

De spreker zal laten zien hoe het met de machtsrelatie tussen dialect en 
Nederlandsspreken gesteld is, dit aan de hand van een aantal populaire opvattingen 
als: ‘Wie “dialect” spreekt, spreekt (geen) goed Nederlands’ / ‘Wie meertalig is, 
is (g)een goede burger van Nederland’ / ‘Vroeger was Nederland (g)een eentalig 
land’. Zij zal ook een taalkundige studie bespreken over de verwerving van het 
niet-onzijdig bepaald lidwoord de en onzijdig lidwoord het, waaruit duidelijk wordt 
dat dialectsprekende kinderen voordeel behalen ten opzichte van hun eentalige 
leeftijdsgenootjes. 

Prof. dr. Leonie Cornips is sinds 1994 onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens 
Instituut in Amsterdam (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) 
en sinds 2011 bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit 
Maastricht. Aan het Meertens Instituut verricht zij vooral onderzoek naar nieuwe 
variëteiten van het Nederlands zoals Surinaams Nederlands, naar dialecten in 
contact en naar taalverwerving van kinderen. Ze ontwikkelde ook een methodologie 
voor het vervaardigen van de syntactische atlas van de Nederlandse dialecten 
(verschillen in zinsstructuren / woordvolgorde)
Literatuur: Cornips, Leonie (2012) Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland. 
Amsterdam: Amsterdam University Press.

MAANdAg 26 NOVEMBER 2012 – 14.00 UUR

Type 2 diabetes:  epidemie van de 21e eeuw.

Prof. dr. Chantal Mathieu (KU Leuven) 

Type 2 diabetes is een van de aandoeningen die door WHO (World Health 
Organisation) ‘grote bedreigingen van de wereldgezondheid’ worden genoemd. 
Deze aandoening, gekenmerkt door een combinatie van insulineweerstandigheid 
en beta-cel-falen, kent wereldwijd een dramatische opmars. Bijna jaarlijks moeten 
de voorspellingen rond prevalentie van deze aandoening worden bijgesteld, 
omdat de toename nog sneller verloopt dan de ergste verwachtingen lieten 
uitschijnen. Zo schat de WHO samen met iDF (international Diabetes Federation) 
dat er momenteel wereldwijd meer dan 300 miljoen mensen met diabetes 
zijn (waarvan 95% type 2 diabetes) en dat tegen 2030 dit cijfer zal stijgen tot 
meer dan 500 miljoen. Deze toename heeft verschillende oorzaken, met als 
voornaamste de stijgende leeftijd van de populatie (factor die bv. vooral in Europa 
doorweegt) en de toename van overgewicht en obesitas.  Type 2 diabetes is de 
chronische ziekte bij uitstek: sluimerend, pijnloos tot er verwikkelingen zijn. En 
deze verwikkelingen zijn ernstig, met een hoge menselijke en financiële kost: 
retinopathie (degeneratie van bloedvaatjes in het netvlies), die leidt tot blindheid; 
nefropathie (nieraandoeningen) met uiteindelijke nierinsufficiëntie; neuropathie 
(zenuwaandoeningen) met amputaties tot gevolg; en vooral een verdubbeling van 
het cardiovasculair risico, met myocardinfarct en CVA (Cerebro Vasculair Accident 
– ‘beroerte’) op de voorgrond. De hulpvraag wordt zelden getriggerd door 
de patiënt, de interventie is multifactorieel en vraagt chronische opvolging en 
bijsturing. Vooral leefstijlaanpassingen hebben een centrale plaats in de aanpak, 
met als gevolg een belangrijk rol voor paramedici in de opvolging. Vandaar 
dat type 2 diabetes wereldwijd als pilootziekte wordt gebruikt wanneer men 
initiatieven rond chronische ziekten wil toetsen.

Prof. dr. Chantal Mathieu studeerde geneeskunde aan de KU Leuven. Als 
aspirant en postdoctoraal onderzoeker bij het NFWO deed zij vervolgens research 
over autoimmuniteit en diabetes type 1. In 1994 behaalde zij haar doctoraat. Zij is 
thans diensthoofd endocrinologie aan het UZ Gasthuisberg en tevens buitengewoon 
hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Zij is lid van diverse 
internationale en nationale wetenschappelijke diabetes-genootschappen. Binnen de 
onderzoekseenheid is zij promotor van 14 PhD-studenten. Zij is auteur en co-auteur 
van meer dan 250 artikelen in peer-reviewed internationale tijdschriften.
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MAANdAg 3 dEcEMBER 2012 – 14.00 UUR

de opmars van democratie in de Arabische wereld: 
beschouwingen vanuit internationaal en Europees perspectief.

Prof. dr. Jan Wouters - KU Leuven

Op 17 december 2010 steekt de 26-jarige Tunesische straathandelaar Mohammed 
Ben Bouazizi, een man met een universitair diploma die geen werk vond en zonder 
vergunning op straat een groentekraam uitbaatte, zich in brand uit protest tegen 
de inbeslagneming van zijn handelswaren en de vernederende behandeling door 
de politie. Niemand kon toen vermoeden dat deze tragische gebeurtenis in een 
Tunesische provinciestad tijdens de eerste maanden van 2011 zou leiden tot een 
revolutionaire kettingreactie in de Arabische wereld. Op slechts enkele weken tijd 
resulteren protesten in de val van het regime in Tunesië (president Ben Ali vlucht 
naar Saoudi-Arabië op 16 januari) en in Egypte (president Hosni Moebarak neemt 
ontslag op 11 februari) en komt het tot massale demonstraties in iran, Jemen, 
Jordanië, Libië, Syrië en in mindere mate in Algerije, irak, Marokko en Saoudi-
Arabië. in Libië vindt een gewapende opstand plaats, die vanaf medio maart 
vanuit de lucht militair ondersteund wordt door de V.S., Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk en vervolgens de NAVO, en die eind augustus 2011 leidt tot de val 
van Tripoli. Kolonel Kadafi zelf wordt een maand later, op 20 oktober, afgemaakt 
in zijn geboortestad Sirte. inmiddels blijven de opstanden en repressie in Syrië 
aanhouden, ondanks de schorsing van dit land door de Arabische Liga, en zorgen 
de eerste vrije verkiezingen in Tunesië en Egypte voor een politieke doorbraak van 
gematigde moslimpartijen. Deze turbulente gebeurtenissen zijn nog verre niet ten 
einde. integendeel, ze evolueren elke dag verder, met o.a. het aftreden van de 
Jemenitische president Ali Abdullah Saleh eind 2011 en het aanhoudende geweld 
in Syrië. 
Eerder dan een kroniek van al deze gebeurtenissen te verschaffen, wil de spreker een 
aantal kritische vragen stellen vanuit een internationaal en Europees perspectief. 
Welke onderliggende oorzaken verklaren de Tunesische “Jasmijnrevolutie” en 
de daaropvolgende democratische revoltes in de Arabische wereld? Vervolgens 
wordt ingaan op de reacties van de internationale gemeenschap en de vraag 
welk impact deze gebeurtenissen hebben op de regio en op de internationale 

relaties. Ten slotte vragen we ons af hoe de Europese Unie beleidsmatig op deze 
omwentelingen heeft gereageerd en welke implicaties deze gebeurtenissen 
hebben voor een aantal internationaalrechtelijke kwesties, van de universaliteit 
van democratie en mensenrechten tot en met de rol van universele en regionale 
instellingen. 

Professor dr. Jan Wouter studeerde rechten en wijsbegeerte aan de universiteit 
van Antwerpen en Yale University. Hij werkte als onderzoeker in Harvard en behaalde 
zijn titel van doctor in de rechten aan de KU Leuven in 1996. Daarna doceerde hij 
aan de universiteiten van Antwerpen en Maastricht, en was hij gastdocent aan de 
universiteiten van Liège en Kyushu. 
Hij is thans Jean Monnet-leerstoelhouder ‘EU en Mondiaal Bestuur’, gewoon 
hoogleraar internationaal recht en internationale instellingen aan de KU Leuven en 
directeur van het Leuvens Centre for Global Governance Studies en van het Instituut 
voor Internationaal recht aan dezelfde universiteit. Hij is ook gastprofessor aan 
het Europacollege te Brugge, hoofdredacteur van de International Encyclopedia 
of Intergovernmental Organizations en adjunct-directeur van het Revue belge de 
droit international. Hij is voorzitter van de Strategische Adviesraad Internationaal 
Vlaanderen en advocaat aan de Balie van Brussel. Sedert 2008 is hij lid van de 
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Schone 
Kunsten.
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VErOUDEriNG is een fenotype (verschijningsvorm van levende wezens) waarbij 
men redelijkerwijze kan aannemen dat genetische variatie en omgevingsfactoren 
een interactieve rol spelen. Belangrijk daarbij zijn epidemiologische onderzoeken. 
Het grote voordeel van de epidemiologie (studie van het verband tussen de 
verspreiding van bepaalde ziekten en de oorzaken ervan) is dat mensen ‘in het wild’ 
worden bestudeerd, en dat ook de gevoeligheid binnen de bevolking of populatie 
mee in rekening kan worden gebracht. Eén van de belangrijkste factoren die het 
verschil in gevoeligheid voor milieublootstellingen bepaalt, is leeftijd, waarbij de 
gevoeligheid voor milieufactoren hoger ligt, zowel vroeg als laat in het leven.

VErOUDEriNG STArT VOOr DE GEBOOrTE - De hypothese dat 
verouderingscomplicaties in het postnatale leven hun oorsprong kunnen hebben 
tijdens het foetale leven, werd voor het eerst beschreven door Barker en anderen 
(1990). in utero blootstellingen kunnen resulteren in foetale adaptaties zoals een 
laag geboortegewicht, verhoogde susceptibiliteit voor cardiovasculaire ziektes, 
metabolisch syndroom, chronische longaandoeningen en osteoporose. Medicatie, 
sigarettenrook, alcohol en luchtvervuiling zijn een paar voorbeelden waaraan 
zwangere vrouwen dagelijks worden blootgesteld, en die de groei en de gezondheid 
van de foetus kunnen beïnvloeden.  Om de rol van genetische voorbeschiktheid 
en de invloed van milieufactoren vroeg in het leven te onderzoeken, rekruteren 
we sinds 2010 pasgeborenen in het Ziekenhuis Oost-Limburg. intussen omvat het 
‘ENVIRONAGE’ geboortecohort 368 moeder-kind paren. 
De vraag is hoe luchtverontreiniging al heel vroeg in het leven een aantal 
belangrijke moleculaire aspecten van veroudering kan veroorzaken. Ook passief 
roken kan aangezien worden als een ernstige vorm van luchtverontreiniging. in 
dit kader bekijken we of interventies in de bevolking zoals het invoeren van het 
rookverbod al vroeg in het leven positieve effecten heeft.

VErOUDEriNG iN HET LATErE LEVEN  - Op latere leeftijd wordt veroudering 
niet enkel bepaald door chronische of langdurige processen, maar spelen soms 
uitlokkende factoren (triggers) een rol. De vraag is hier wat de belangrijkste 
uitlokkende factoren zijn voor een hartinfarct en in welke mate luchtverontreiniging 
hierbij een rol speelt. 

MAANdAg 10 dEcEMBER 2012 – 14.00 UUR

gevoeligheid maakt het verschil.  Risico’s van milieublootstellingen 

in de bevolking.

Prof. dr. Tim Nawrot - Universiteit Hasselt

Prof. dr. Tim Nawrot studeerde milieugezondheidswetenschappen aan de 
Universiteit Maastricht en aan de Vermont Medical School. In 2005 promoveerde 
hij op een dissertatie getiteld ‘Environmental and genetic factors in biologica land 
arterial ageing’.  
Prof. dr. Tim Nawrot is thans verbonden aan het Centrum voor Milieukunde van 
de Universiteit Hasselt, waar hij vooral onderzoek verricht naar de gevolgen van 
milieu-invloeden op de gezondheid. Hij is promotor van 7 doctoraatsstudenten 
en publiceerde in het domein van de epidemiologie reeds meer dan 70 
wetenschappelijke artikelen in peerreviewde tijdschriften. De onderzoeksresultaten 
worden trouwens breed geciteerd (1.670 citaties). Als deskundige in milieu- en 
gezondheidsproblemen geeft hij o.m. advies aan de Wereldgezondheidsorganisatie 
en aan de Canadese gezondheidsadministratie. In 2008 ontving hij voor zijn 
onderzoekswerk de prijs van de KU Leuven onderzoeksraad en ook de Broeckaert 
& Depreeuw Award van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde.
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Alma Mahler (geb. Schindler), verleidster met de blauwe ogen.

Luisterlezing door Jos Meersmans, 
verteller-acteur (Muziekconservatorium Leuven)     

Deze vertelling schetst het onstuimige leven van Alma Schindler (1879 – 1964).  
Haar grootste bekendheid genoot ze als vrouw van de componist Gustav Mahler 
(1860 – 1911).  Maar ze is beroemd geworden als minnares van vele grote geesten 
van haar tijd.  Schilders, schrijvers, politici, allen bezweken ze voor haar charme.  
Haar laatste verovering was een priester, hoogleraar in de theologie.  Zijn naam 
werd genoemd als toekomstig kardinaal van Wenen...

Dit verhaal gaat over een vrouw, maar net zo goed over de musicus Mahler, de 
schilders Klimt en Kokoschka, de grote Bauhausarchitect Walter Gropius en de 
schrijver Franz Werfel.  Maar het gaat ook over joden én over Hitler en over de 
controversiële houding van een van de felst besproken vrouwen van de twintigste 
eeuw.

Het programma is een mozaïek van vertellen, citeren en acteren vanuit de lichtcirkel 
van een spotje, gelardeerd met enkele spetterende walsen en meditatieve 
fragmenten uit Mahlers oeuvre.

Jos Meersmans studeerde musicologie aan de KU Leuven en was tot zijn 
pensionering eind 2011 leraar muziekgeschiedenis en algemene muziekcultuur 
aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven.  Jarenlang was hij medewerker 
van BRT 3, Radio 3, nu Klara.  Hij heeft zich in de jaren tachtig en negentig 
ingespannen voor het herstel van het Leuvens Orgelpatrimonium en reist sinds 
1983 rond in Vlaanderen en Nederland, eerst als klavierspeler, nadien als verteller 
in vele honderden optredens.
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MAANdAg 7 JANUARI 2013 – 14.00 UUR

geschiedenis en conservatie-restauratie van glasramen.

Prof. dr. Joost Caen (Artesis Hogeschool Antwerpen)

Gebrandschilderd glas wordt reeds méér dan duizend jaar geproduceerd in de 
Lage Landen. Ondanks deze eeuwenlange traditie kent deze kunsttak niet dezelfde 
waardering als bijvoorbeeld de schilderkunst of edelsmeedkunst. Dit heeft in 
belangrijke mate te maken met een groot verlies aan glaskunst tijdens allerlei 
historische gebeurtenissen (Beeldenstorm, Franse revolutie, enz.) maar ook aan 
een groot gebrek aan belangstelling vanuit de hoek van de kunstwetenschappen.

Sinds meer dan 25 jaar ijvert Prof. Dr. Joost Caen voor een grotere interesse 
voor historische en hedendaagse glaskunst. Dit engagement vertaalt zich in het 
opleiden van academisch geschoolde conservatoren-restauratoren te Antwerpen. 
Het leidde ook tot wetenschappelijk onderzoek en talrijke publicaties, onder 
meer in het kader van het Corpus Vitrearum. Bovendien heeft hij vele eigen 
glaskunstcreaties en restauratieprojecten in binnen- en buitenland op zijn actief. 
Tijdens zijn lezing zal hij een overzicht geven van de evolutie van de glas-
schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en de actuele conservatierestau-
ratietechnieken toelichten. Hierbij zal ruim aandacht worden gegeven aan de 
betekenis en de waarde van het glasraam in onze kunstproductie, alsook aan de 
bredere context inzake het behoud en beheer van dit fragiele erfgoed.

Prof. dr. Joost Caen volgde de artistieke opleiding aan het Nationaal Hoger 
Instituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Hij is 
Meester in de Beeldende Kunst, optie Restauratie. In 2009 werd hij aan de 
Universiteit Antwerpen doctor in de Conservatieve Restauratie. Hij is docent in 
de opleiding Conservatie/Restauratie aan de Artesis Hogeschool Antwerpen en 
zelfstandig glaskunstenaar en conservator-restaurator van glaswerk. Aan vele
buitenlandse instituten was hij gastdocent. Hij is fellow van het International 
Institute for Conservation of Historic and Artistic Works en lid van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen (Vlaams Gewest). Hij gaf advies 
en consult bij diverse glasraamrestauraties (o.m. voor de kathedralen van Brussel 
en het Spaanse Leon, en voor Peterhouse Cambridge). 

MAANdAg 14 JANUARI 2013 – 14.00 UUR

Het lerende brein: over muizen, mensen en machines.

Prof. dr. Tom Verguts (Universiteit Gent)

Niets onderscheidt de mens zozeer van andere dieren als zijn leervermogen. Maar 
is het menselijk leren van een heel andere aard, of gaat het fundamenteel om 
hetzelfde proces?

Door inzichten vanuit verschillende disciplines te combineren, wordt langzaam 
duidelijk hoe het brein leert. Tijdens deze voordracht wordt een aantal van 
deze inzichten besproken. De spreker behandelt de moleculaire basis van het 
leerproces, met name van beloningsleren. De resultaten steunen voornamelijk op 
dieronderzoek. 

Ten tweede wordt besproken hoe computerprogramma’s, gebaseerd op hetzelfde 
principe van beloningsleren, erg complexe taken aankunnen (bijvoorbeeld, 
backgammon spelen). Tot slot worden enkele functionele Mri (fMri) studies 
besproken. Met fMri kunnen wetenschappers het menselijke brein in werking 
bestuderen. Deze studies suggereren dat vergelijkbare leerprocessen ook 
ingeschakeld worden wanneer de mens complexe taken moet uitvoeren.

Prof. dr. Tom Verguts behaalde zijn licentiaatsdiploma en zijn doctoraat in de 
psychologie aan de KU Leuven. Na zijn doctoraat was hij postdoctoraal onderzoeker 
bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en dit eveneens aan 
de KU Leuven. In 2002 werd hij aan de Universiteit Gent benoemd tot docent. 
Sinds 2010 is hij hoofddocent en is hij verbonden aan de vakgroep experimentele 
psychologie.
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De term psychofarmaca verwijst naar medicamenten die men gebruikt om de 
geestelijke toestand van mensen te beïnvloeden. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
middelen tegen depressie, tegen psychose, tegen angst, tegen aandachtstoornissen. 
Deze middelen hebben in de laatste 50 jaar een revolutie teweeggebracht in de 
zorg voor mensen met psychische problemen, en hebben het leven van velen 
van hen in zeer positieve zin beïnvloed. Anderzijds zien we dat het gebruik van 
dergelijke geneesmiddelen sterk toeneemt. Bovendien wijzen heel wat gegevens 
erop dat ze niet altijd doelmatig worden ingezet. Zeker bij ouderen en bij kinderen 
is er reden tot bezorgdheid.
Waarom is dat zo ? Op welke maatschappelijke noden probeert men een antwoord 
te geven door zoveel psychofarmaca voor te schrijven? En is dat dan wel het 
meest adequate antwoord dat de maatschappij op deze noden kan bieden? 
Op al deze vragen gaat de spreker dieper in. Vervolgens tracht hij om enkele 
adviezen te formuleren die kunnen bijdragen tot een meer doelmatig gebruik 
van deze geneesmiddelen. Met deze adviezen richt hij zich tot artsen (huisartsen 
en psychiaters), maar ook tot de overheid, de patiënten en eigenlijk de hele 
maatschappij. 

Prof. dr. Stephan Claes studeerde geneeskunde aan de KU Leuven. Hij doctoreerde 
onder leiding van prof. dr. J. J. Cassiman aan het Centrum voor Menselijke 
Erfelijkheid met als onderwerp “Localization of Genetic Factors for X-linked Mental 
Retardation”. Tevens behaalde hij er de erkenning van specialist Psychiatrie. Na 
zijn promotie werd hij docent postdoctoraal onderzoeker aan het departement 
moleculaire genetica van de Universiteit Antwerpen, dat onder de leiding staat van 
prof. dr. C. Van Broeckhoven, en tegelijk psychiater in het Universitair Ziekenhuis. 
Sinds maart 2005 is hij opnieuw verbonden aan de KU Leuven, nu als hoogleraar 
psychiatrie. Hij is tevens staflid psychiatrie in de U.Z. Leuven en hoofd van het Crisis 
Interventie Centrum. Zijn huidige onderzoekswerk spitst zich toe op de genetische 
achtergrond van stressgerelateerde psychiatrische aandoeningen, waarbij de 
functie van de HPA-as als intermediair endofenotype (meetbaar kenmerk dat erfelijk 
bepaald is) wordt bestudeerd. (HPA-as : Hypothalamus-hypofyse-bijnieras) 

MAANdAg 21 JANUARI 2013 – 14.00 UUR

Herinneringen aan negatieve ervaringen: hoe ermee omgaan?

Prof. dr. Elke Geraerts (Erasmus Universiteit Rotterdam)

iedereen heeft in zijn leven negatieve ervaringen. Hoe moet men daarmee 
omgaan en wat kunnen de gevolgen zijn, zowel op korte en lange termijn? De 
spreker zal stilstaan bij verschillende manieren waarop mensen omgaan met 
negatieve ervaringen. immers, iedereen gaat er op een andere wijze mee om; 
mensen bezitten verschillende “coping” strategieën. Terwijl een iemand een soort 
van struisvogelpolitiek hanteert, zal een ander een negatieve gebeurtenis recht 
in de ogen zien. Denk maar aan de verschillende manieren waarop iemand rouw 
vertoont.  Ook wordt er tijdens deze lezing gekeken naar reacties op traumatische 
gebeurtenissen zoals kindermisbruik. Wat zijn de gevolgen hiervan, ook op latere 
leeftijd, en kunnen die worden behandeld? 

Deze presentatie geeft u een eerste blik in de psychologie achter negatieve 
ervaringen en reikt tips aan hoe om te gaan met negativiteit en trauma. 

Prof. dr. Elke Geraerts is universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Ze is bovendien lid van de Jonge Akademie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen en lid van het World Economic Forum. 
Ze zetelt tevens in de Raad van Bestuur van Childfocus. Opgegroeid in Lanaken, 
ging ze studeren aan de Universiteit van Maastricht en promoveerde er cum laude 
op haar proefschrift over herinneringen aan trauma. Hierna bekleedde ze functies 
aan de prestigieuze universiteiten van Harvard en St. Andrews. In Rotterdam is 
ze oprichter en hoofd van het Clinical Cognition Laboratory dat onderzoek 
verricht naar depressie, angststoornissen en gevolgen van kindermisbruik (www.
clinicalcognitionlab.com). 

MAANdAg 28 JANUARI 2013 – 14.00 UUR

Het toenemend gebruik van psychopharmaca: slikken we teveel pillen?

Prof. dr. Stephan Claes (KU Leuven)
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MAANdAg 4 FEBRUARI 2013 – 14.00 UUR

gezondheid te koop.

Dr. Marleen Finoulst, hoofdredacteur Bodytalk

Het concept gezondheid is de voorbije eeuw sterk geëvolueerd. in het begin 
van de 20e eeuw betekende gezondheid heel eenvoudig afwezigheid van ziekte. 
Vandaag wordt het begrip veel ruimer geïnterpreteerd. Gezondheid staat nu voor 
fysiek, mentaal en sociaal welzijn. Zelfs voor levenskwaliteit en geluk. Voor de 
industrie, de voedingsindustrie, de welzijnssector en binnenkort de textielindustrie, 
is dit gefundenes Fressen. Gezondheid is een verkoopsargument geworden. Dat 
werkt zo goed, dat we ons laten volvreten en dingen kopen voor onze gezondheid 
die we helemaal niet nodig hebben om gezond te leven. Zwaarlijvigheid, diabetes 
en andere welvaartsziekten steken de kop op. Nog nooit kampten zoveel mensen 
met psychische problemen, terwijl supplementen voor meer fut en energie 
als zoete broodjes verkopen. Veel mensen weten niet meer wat te doen om 
gezond te zijn. Moeten we ons lichaam ontgiften in de lente? Moeten we onze 
darmen ontslakken? Helpen vitaminepillen bij stress? Mag je nog leidingwater 
drinken zonder het vooraf te filteren?  De commercialisering van het begrip 
gezondheid heeft ons niet gezonder gemaakt. Met de recente Europese wet 
over gezondheidsclaims, kreeg de voedingsindustrie een flinke tik op de vingers. 
Verschillende Europese lidstaten nemen initiatieven om het gezondheidsgedrag 
opnieuw in goede banen te leiden. Denemarken pakte in september 2011 uit met 
de vettaks, Frankrijk volgde even later met een suikertaks. Moet ons land straks 
ook extra belastingen op ongezonde voeding invoeren?

Dr. Marleen Finoulst studeerde van 1980 tot 1987 geneeskunde aan de Universiteit 
Hasselt (toen LUC) en aan de KU Leuven. Na haar studies was zij als huisarts 
werkzaam in diverse groepspraktijken en was ze één jaar arts-ontwikkelingshelper 
in Kongo.
Sinds 1990 is ze werkzaam als arts-journalist voor diverse magazines (Artsenkrant, 
De Huisarts, Knack, Trends ,…), columnist (Eos, Weliswaar), voor de radio 
(Inspecteur Decaluwé) en televisie (Hoe? Zo!, De Zevende Dag). Sinds 2006 is 
ze hoofdredacteur van gezondheidsmagazine Bodytalk. Ze is ook auteur van 
verscheidene gezondheidsboeken voor een breed publiek.
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MAANdAg 18 FEBRUARI 2013 – 14.00 UUR

Is wetenschappelijk onderzoek essentieel voor de uitbouw van een 
praktijk in de plastische en reconstructieve chirurgie?

Prof. dr. Paul-Julien Guelinckx (Jessa Ziekenhuis Hasselt)

 

in deze lezing wil de spreker vanuit zijn eigen klinische praktijk aantonen hoe het 
wetenschappelijk onderzoek als een rode draad door de hele klinische activiteit 
loopt. Zo heeft het wetenschappelijk basisonderzoek in zenuw- en spierletsels in 
belangrijke mate ertoe bijgedragen om dagelijkse complexe letsels te kunnen 
behandelen. Een typisch voorbeeld hiervan is de aangezichtsverlamming, waarbij 
er naast een ingenieus zenuwherstel verschillende spiertransfers of transplantaten 
kunnen uitgevoerd worden om zo opnieuw een normale oogsluiting of glimlach 
mogelijk te maken.

Andere domeinen zijn het herstel na complexe perifere zenuwverlammingen, 
herstel van sphincterspieren (sluitspieren), spierreconstructies voor buikwandherstel 
en het wikkelhart (een operatie waarbij een rugspier om het hart gelegd wordt).
Het herstel van beweging is en blijft een moeilijke uitdaging voor de reconstructieve 
chirurg en de nodige wetenschappelijke basiskennis in dit domein blijft daarom 
essentieel voor het behalen van een goed eindresultaat.

Prof. dr. Paul-Julien Guelinckx studeerde geneeskunde aan het Limburgs 
Universitair Centrum (nu Universiteit Hasselt) en aan de KU Leuven. Aan de 
Université Libre de Bruxelles specialiseerde hij zich onder leiding van prof. dr. M. 
Lejour in de plastische en reconstructieve heelkunde. Aan de KU Leuven behaalde 
hij het Aggregaat Hoger Onderwijs met een proefschrift over morfologische en 
fysiologische karakteristieken van micro-chirurgische spiertransplantaten. Een 
verdere specialisatie voor de behandeling van spier- en zenuwletsels deed hij aan 
de universiteiten ANN ARBOR in Michigan en Norfolk in Virginia. Van 1993 tot 2001 
was hij hoogleraar aan de KU Leuven met onderwijs- en onderzoekopdrachten 
met de nadruk op de behandeling van aangezichtsverlammingen. Sinds 2002 is hij 
verbonden aan het JESSA-ziekenhuis in Hasselt.



Lezingen CyCLus A  Lezingen CyCLus B

MAANdAg 25 FEBRUARI 2013 – 14.00 UUR

de geheimhoudingsplicht in een ziekenhuis.

Prof. dr. Tom De Gendt (Universiteit Hasselt)

Een ziekenhuis kent talrijke actoren om de patiëntenzorg optimaal te laten verlopen. 
Een goede ziekenhuisorganisatie veronderstelt een vlotte informatiedoorstroming 
tussen deze actoren. Niettemin moet de patiënt kunnen vertrouwen op een 
geheimhouding van de informatie die op hem betrekking heeft.
De individuele geheimhoudingsplicht van dokters, verplegend en administratief 
personeel is over het algemeen voldoende juridisch gegarandeerd. Al zijn 
de sancties in geval van overtreding van het strafrechtelijk beroepsgeheim 
respectievelijk het tuchtrechtelijk beroepsgeheim wel het meest effectief. De 
afdwingbaarheid van de discretieplicht hangt in de praktijk immers vooral af van 
de concrete regeling binnen een ziekenhuis.
De informatiestromen binnen het ziekenhuis tussen de actoren onderling 
verdienen vanuit juridisch oogpunt echter enige verhoogde aandacht. De initiële 
juridische verschijningsvormen van de geheimhoudingsplicht zijn nog niet altijd 
voldoende afgestemd op deze professionele interactie. Nochtans bevestigt de 
toename van deze professionele interactie, onder meer via elektronische weg en 
multimediatoepassingen, het belang van een juridisch afdoende bescherming van 
de geheimhouding.

dr. Tom De Gendt is advocaat bij De Gendt Advocaten te Leuven en 
praktijkassistent aan de Universiteit Hasselt. Zijn specialisaties zijn publiekrecht 
en gezondheidsrecht. Hij is auteur van talrijke publicaties en treedt geregeld 
op als spreker. Hij begeleidt steden, gemeenten, OCMW’s, ziekenhuizen, 
woonzorgcentra, artsen en verpleegkundigen, zowel bij projecten en punctuele 
vragen als bij procedures.
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MAANdAg 4 MAART 2013 – 14.00 UUR

Over Antarctica en het Belgisch ‘Zero Mission’ onderzoekscentrum 
‘prinses Elisabeth’.

ir. Paul Lemmens (Laboralec Linkebeek)

Antarctica, het zevende continent, spreekt tot eenieders verbeelding.
Adrien de Gerlache (Hasselt 1866 – Brussel 1934), leverde een wereldprestatie 
samen met zijn 19 bemanningsleden. Aan boord van de BELGiCA, vertrokken ze op 
16 augustus 1897 voor een 27 maanden durende expeditie, waarbij ze twee lange, 
bange winters uitzichtloos geblokkeerd bleven in het pakijs. Aan boord was onder 
meer roald Amundson, die later, op 14 december 1911, als eerste de Zuidpool zou 
bereiken. De Brit robert Falcon Scott en zijn team verloor de wedloop om er het 
eerst te zijn en zijn voltallige team kwam om het leven tijdens de terugtocht, als 
gevolg van ontmoediging, uitputting en ontbering.
België heeft altijd een vooraanstaande rol gespeeld in het antarctisch onderzoek. 
Zo kwam er in 1958, onder impuls van Gaston de Gerlache, de bouw van de Koning 
Boudewijn-basis. Eind 1997 vertrokken Dixie Dansercoer en Alain Hubert voor een 
tocht op eigen kracht over het continent. Ze overbrugden  4000 km in 99 dagen: 
een unieke prestatie ! Mede door de actualiteit van het Kyoto-protocol werd kort na 
dit exploot beslist tot de bouw van een nieuw onderzoeksstation, de zero emission 
Antarctic “Prinses Elisabeth” basis. 
ir. Paul Lemmens was tijdens de expeditie van 2008-2009 verantwoordelijk voor de 
energievoorziening en de bouw van de technische kern van het station. Vanuit zijn 
verblijf en ervaring ter plaatse ontstond zijn passie voor het zuidpoolgebied. Hij 
brengt een boeiend verhaal over aardrijkskunde en geschiedenis van het continent 
en over het leven en werken in een onherbergzame omgeving. Met prachtige en 
pakkende foto’s en waar gebeurde verhalen, neemt hij de toehoorder mee naar het 
witte continent en opent de deur naar een onbekende wereld.

Ir. Paul Lemmens was tot 2008  algemeen directeur van Laborelec en is thans 
Managing Director van KREIVO, een onderneming die onder meer opleiding, 
advies en begeleiding aanbiedt ter bevordering van creativiteit en innovatie. Hij 
was lid van de BELARE - Zuidpoolexpeditie in 2008-2009 en heeft via zijn werk 
bij Laborelec, Electrabel en Sasol Zuid Afrika een jarenlange ervaring opgebouwd 
in elektriciteitsproductie, energiebesparing en onderzoek en ontwikkeling ter 
verbetering van energieprocessen en technieken.
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MAANdAg 11 MAART 2013 – 14.00 UUR

Het gevaar van nucleaire proliferatie en nucleair terrorisme.

Prof. dr. Tom Sauer (Universiteit Antwerpen)

Twintig jaar na het einde van de Koude Oorlog zijn er nog steeds 23.000 
kernwapens op onze aarde. Het is niet makkelijk om de dreiging hiervan correct 
in te schatten. Tom Sauer geeft basisinformatie over de vernietigingskracht van 
een atoomwapen en het concept nucleaire afschrikking. Welke staten beschikken 
tegenwoordig over kernwapens ? Wat is de inhoud en de impact van het Nucleair 
Non-Proliferatieverdrag ? Door een kritische analyse van de voor-, en nadelen van 
kernwapens, en reflectie op de verdere verspreiding van kernwapens en het gevaar 
van nucleair terrorisme, komt de spreker tot enkele toekomstscenario’s. Zijn we 
gedoemd om ten eeuwigen dage te leren leven met kernwapens ? Of is een wereld 
zonder kernwapens, zoals President en Nobelprijswinnaar voor de Vrede Barack 
Obama ons voorspiegelt, denkbaar?

Prof. dr. Tom Sauer is hoofddocent Internationale Politiek aan de Universiteit 
Antwerpen en woordvoerder van de Onderzoeksgroep Internationale Politiek. 
Zijn onderzoeksthema’s situeren zich op het vlak van internationale veiligheid, en 
meer bepaald wapenbeheersing, proliferatie, en ontwapening. Zijn laatste boek is 
Eliminating Nuclear Weapons. The Role of Missile Defense (Hurst & CO / Columbia 
University Press, 2011).

MAANdAg 18 MAART 2013 – 14.00 UUR

Mitochondriale veroudering van de stofwisseling bij de muis: 
lessen voor de mens.

Prof. dr. Johan Auwerx  
(Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne)

Deze lezing gaat voor een groot deel over de samenstelling van cellen van levende 
organismen en over wat er zich daarin afspeelt. Veroudering kenmerkt zich door het 
minder worden van algemene lichaamsfuncties. Gewoonlijk voert men verschillende 
veronderstellingen aan die het ouder worden bepalen, zoals de telomeer-lengte 
(een telomeer is het uiteinde van een chromosoom), DNA-beschadiging, oxidatieve 
schade, en een minder goed georganiseerde stofwisseling. Vooral dit laatste 
is speciaal bestudeerd bij eenvoudige organismen zoals gist, wormen, en ook 
fruitvliegjes, waarbij de mutaties in één enkel gen leiden tot een toegenomen 
levensduur, dan wel tot een vroegtijdige veroudering. Een bevattelijk overzicht van 
stofwisselingsveranderingen bij klaarblijkelijk gezond ouder wordende zoogdieren 
ontbreekt echter nog. De nu reeds beschikbare onderzoeksgegevens bieden een 
inzicht in de algemene functieveranderingen die optreden bij ouder wordende 
muizen. Dankzij deze resultaten kunnen we nu in het bloed enkele betrouwbare 
eenvoudige biomerkers voor veroudering aanwijzen, bestaande uit vetzuren 
en aminozuren, waarmee de biologische leeftijd van muizen is te voorspellen. 
De relevantie van deze verouderings-biomerkers met betrekking tot menselijke 
veroudering wordt momenteel verder onderzocht in de kliniek. Uiteindelijk zullen 
zulke biomerkers ons in staat stellen strategieën te ontwikkelen om veroudering uit 
te stellen, en ouderdoms-gerelateerde ziekten te behandelen.

De Diepenbekenaar prof. dr. Johan Auwerx studeerde van 1975 tot 1982 
geneeskunde aan de Universiteit Hasselt (toen LUC) en aan de KU Leuven.  In 1989 
behaalde hij aan de KU Leuven het doctoraat in de moleculaire endocrinologie 
(leer van de klieren met inwendige afscheiding). Nadien was hij postdoctoraal 
medewerker aan het departement Geneeskunde en Genetica van de Universiteit 
van Washington te Seattle. Hij is wettelijk geregistreerd geneesheer-specialist 
endocrinologie, stofwisseling en voeding, en momenteel hoogleraar aan de Federale 
Polytechnische Hogeschool te Lausanne, Zwitserland, waar hij de Nestlé-leerstoel 
Energie-Stofwisseling (NCEM) bekleedt. Hij is internationaal bekend deskundige op 
het gebied van stofwisseling, moleculaire fysiologie en systeem-genetica. In 2003 
werd hij verkozen tot lid van de Europese Moleculaire Biologie Organisatie (EMBO). 
Hij publiceerde meer dan 300 peergereviewde artikelen, die alom geciteerd worden 
(ongeveer 30.000 citaten, met een h-index of 90). 
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MAANdAg 25 MAART 2013 – 14.00 UUR

worden we gezonder van positief denken?

Prof. dr. Madelon Peters ( Universiteit Maastricht)

in de media verschijnen met enige regelmaat verhalen over hoe positief denken 
beschermt tegen ziekte. in hoeverre is er bewijs voor deze populaire stelling? 
En hoe valt dat te verklaren? De gastspreker geeft een overzicht van het 
wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en concludeert dat optimisme en 
positieve emoties daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een gezond leven. Samen 
met haar onderzoeksgroep probeert ze de mechanismen te achterhalen waarlangs 
optimisme en positieve emoties bescherming bieden tegen ziekte. Speciale 
aandacht is er voor de rol van optimisme in het ontwikkelen van en het omgaan 
met chronische pijnklachten. Tot slot staat ze stil bij de vraag of we positief denken 
kunnen leren. 

Prof. dr. Madelon Peters is hoogleraar experimentele gezondheidspsychologie 
aan de Universiteit Maastricht. Zij leidt een onderzoeksgroep die psychologische 
aspecten van pijn en pijnbeleving bestudeert. In de afgelopen jaren heeft ze zich 
vooral gericht op onderzoek naar psychologische weerbaarheid en de implicaties 
daarvan voor omgaan met en herstellen van pijn. Een ander aandachtsgebied is de 
bufferende rol van weerbaarheid op fysiologische  stressreacties.
Zij studeerde psychologie aan de Universiteit Amsterdam, met als specialisatie 
psychofysiologie. In 1992 is ze gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op 
onderzoek naar chronische pijn. Na een aantal jaren gewerkt te hebben in het 
domein van de psychoneuroimmunologie aan de Universiteit Utrecht, keerde ze in 
1997 terug naar Maastricht. In 2007 is zij benoemd tot hoogleraar. 
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MAANdAg 15 ApRIL 2013 – 14.00 UUR

geurmarketing: hoe omgevingsgeuren consumentenreacties kunnen 
beïnvloeden.         

Prof. dr. Wim Janssens (Universiteit Hasselt)

Geuren, kleuren en muziek zijn maar enkele omgevingselementen die kunnen 
aangewend worden om consumentenreacties te beïnvloeden. Op die manier 
kunnen koopomgevingen ontwikkeld worden om bijvoorbeeld specifieke 
emotionele reacties bij de koper op te wekken zodat de kans tot aankoop stijgt. 
Zo toonde eerder onderzoek aan dat een aangename geur in een winkel niet 
alleen de tijd verhoogt die consumenten er doorbrengen, maar ook hun neiging 
om er opnieuw naartoe te gaan en bepaalde producten te kopen.
Van de verschillende zintuigen is voor winkeliers zeker de reuk van operationeel 
belang, omdat die - net zoals bijvoorbeeld muziek - als omgevingsvariabele op 
korte termijn eenvoudig aanpasbaar is (het herschilderen van een ruimte zou 
bijvoorbeeld veel meer tijd en moeite kosten). Bovendien gaat het hier ook om 
een zintuig dat we niet zomaar kunnen ‘afzetten’. Gemiddeld moet een mens 
ongeveer 15.000 à 20.000 maal per dag ademhalen, zodat er een vrij continu 
communicatiekanaal is om een gekozen geur over te brengen naar een klant in 
een winkelomgeving.  
in deze voordracht zal dus ingegaan worden op de effecten van atmosferische 
variabelen op consumentenreacties (bv. kleur, licht, muziek) en in het bijzonder 
van geur. Naast een algemene beschrijving van de effecten van geur worden ook 
gecombineerde effecten van geur met andere zintuigelijke elementen (bv. muziek) 
besproken, alsook de vraag hoe individuele verschillen invloed kunnen hebben op 
de geurverwerking. De cursisten zullen zelf kennis kunnen maken met een aantal 
geuren en met de specifieke effecten die daaraan gekoppeld worden.

Prof. dr. Wim Janssens is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen 
van de Universiteit Antwerpen. Hij is thans professor Marketing aan de 
Universiteit Hasselt. Daar doceert hij vakken als marketing, consumentengedrag, 
communicatiebeleid en marketingonderzoek. Zijn onderzoek spitst zich toe op 
consumentengedrag en marketingcommunicatie, met een bijzondere aandacht 
voor zintuigelijke marketing, klantenbeleving en sociale marketingcommunicatie. 
Zijn onderzoek werd reeds in verschillende internationale vaktijdschriften 
gepubliceerd alsook gepresenteerd op tal van conferenties.  

MAANdAg 22 ApRIL 2013 – 14.00 UUR

Tijd in machten van tien.

Prof. dr. Stefan Vandoren (Universiteit Utrecht)

De spreker behandelt de enorme diversiteit aan natuurverschijnselen die zich 
afspelen op de verschillende tijdschalen. in de traditie van de bestseller ‘Machten 
van tien’ zal vanaf de seconde de tijdseenheid steeds met factor tien vergroot 
worden, tot tijdschalen die de leeftijd van het heelal ver overschrijden. Na de langst 
durende eeuwigheden komen dan plotseling de snelst denkbare natuurprocessen 
aan bod. Die worden dan steeds weer verlegd met factoren van tien, tot opnieuw 
de seconde aan het eind van het verhaal. De cirkel is rond. 

Bij iedere tijdschaal horen specifieke natuurverschijnselen, verspreid over 
alle takken van de wetenschappen: omloop- en rotatietijden van planeten en 
sterrenstelsels, vervaltijden van elementaire deeltjes en atoomkernen, biologische 
ritmes en evolutieprocessen, maar ook de verschillende geologische tijdschalen 
komen aan bod.

Prof. dr. Stefan Vandoren behaalde in 1988 zijn kandidaatsdiploma natuurkunde 
aan de Universiteit Hasselt (toen LUC). Zijn licentiaats- en doctoraatsstudies deed 
hij aan de KU Leuven, waar hij in 1995 promoveerde. Na een postdoctorale 
onderzoeksfase aan de universiteiten van Swansea (UK) en Stony Brook New 
York (VS) werd hij in 2001 aan de Universiteit Utrecht als Assistent Professor in 
de Theoretische Natuurkunde aangesteld. Hij is er sinds 2012 voltijds hoogleraar.
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Quo vadis Belgica? Waar gaat gij heen, België? Sinds 2007 bevindt de politiek 
in België zich in zwaar weer. Het ene record regeringsvorming na het andere 
moest eraan geloven. De tegenstellingen tussen politiek in Noord en Zuid leken 
onoverbrugbaar. Na 480 dagen onderhandelen was er dan toch een allesomvattend 
akkoord voor de zesde staatshervorming. Met politoloog Dave Sinardet maken we 
het bilan op van deze woelige periode. Hoe is het zover kunnen komen? Waarom 
lukte het plots wel om akkoorden af te sluiten? Hoe zal België er uit zien na de 
zesde staatshervorming? Kan het communautaire thema hiermee terug in de 
koelkast of zullen er algauw nieuwe spanningen opduiken? 
Wat zijn de dieperliggende verklaringen die aan de basis liggen van de politieke 
crisis van de voorbije jaren? Wat zijn volgens Sinardet een aantal structurele 
problemen met ons federaal systeem en wat zijn hiervoor mogelijke oplossingen?
Uiteraard zal Dave Sinardet in dat verband ook aandacht hebben voor de actuele 
ontwikkelingen in april 2013.

Prof. dr. Dave Sinardet is politicoloog aan de VUB en aan de Universiteit 
Antwerpen. Aan de Facultés Universitaires Saint-Louis in Brussel doceert hij in het 
tweetalig programma ook een vak in het Nederlands.
Zijn onderzoeks- en onderwijsterrein omvat o.a. de thema’s federalisme, 
nationalisme, politieke communicatie, taalpolitiek, consensusdemocratie. Hij is 
ook expert in Belgische politiek, met name in staatshervorming en communautaire 
problematiek. Met zijn doctoraatsproefschrift vestigde hij als één van de eersten 
de aandacht op de belangrijke rol van de media in de Belgische communautaire 
problematiek.
Prof. dr. Dave Sinardet was meer dan 4 jaar columnist bij De Standaard, schreef ook 
gedurende 2 jaar columns voor  Le Soir en is sinds begin 2012 columnist voor De 
Morgen, waarvoor hij tweewekelijks op woensdag schrijft. 

MAANdAg 29 ApRIL 2013 – 14.00 UUR

Quo Vadis Belgica?

prof. dr. dave Sinardet 
(Vrije Universiteit Brussel-Universiteit Antwerpen)

MAANdAg 6 MEI 2013 – 14.00 UUR

koeling na hartstilstand.

prof. dr. cathy de deyne (Universiteit Hasselt).

Patiënten die na een geslaagde reanimatie in het ziekenhuis worden opgenomen, 
worden zo vlug mogelijk “gekoeld”.  Deze koeling (tot 33°C lichaamstemperatuur 
voor een periode van 24 uur) wordt toegepast om de neurologische overleving te 
verbeteren. Het feit dat “koeling” een beschermend effect heeft op de hersenen 
is reeds heel lang gekend. Tijdens open-hartoperaties wordt van dit beschermend 
effect van koeling gebruik gemaakt om gedurende een bepaalde periode de 
pompfunctie van het hart zelfs volledig stil te leggen, en dit zonder postoperatieve 
neurologische schade. Ook na hartstilstand wordt dit beschermend effect van 
koeling nu wereldwijd gebruikt, zowel bij volwassenen als bij pas geboren baby’s, 
die zuurstoftekort opliepen tijdens de geboorte.  De spreker zal een kort overzicht 
geven van de historiek van de koelingstoepassingen evenals een overzicht van het 
hedendaagse gebruik van koeling na reanimatie.

Prof. dr. Cathy De Deyne studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent, 
waarna ze aan deze universiteit en aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht 
specialiseerde tot Anesthesist-Intensivist. Ze verwierf vervolgens een fellowship 
aan het  Department of Neurosciences, Baylor College Houston (Texas-USA) (1993). 
Daarna werd ze kliniekhoofd Neuro-Intensieve Zorgen in het Universitair Ziekenhuis 
Gent. In 1995 behaalde ze het doctoraat in de Medische Wetenschappen op een 
proefschrift over “Neuromonitoring na zwaar hersentrauma”. Sinds 1997 is ze staflid 
Anesthesie en Kritische Diensten aan het ZOL Genk. Ze is oprichter EuroNeuro 
congres ( eerste in Genk in 1998 en nu reeds de zevende editie in Wenen). Ze is 
sinds 2008 docent in vakgroep fysiologie van de Universiteit Hasselt en promotor 
van het “Monitoring and Management after Cardiac Arrest” (MoMaCA)  project.



Lezingen cyclus A  Lezingen CyCLus B

Lezingen CyCLus A  Lezingen cyclus B
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de groote Oorlog (1914-1918).

Prof. dr. Luc De Vos 
(KU Leuven en Koninklijke Militaire School)

De spreker gaat kort in op de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog (nationalisme, 
imperialisme, demoralisering, massaproductie, haves and have nots …) Vervolgens 
beschrijft hij bondig het Schlieffen-Moltke plan. De essentie van de iJzerslag en 
de onderwaterzetting vormen eveneens een essentieel onderdeel van de lezing.
Tenslotte heeft hij het over het fundamenteel probleem van de Eerste 
Wereldoorlog: de doorbraak. Hij eindigt met het inzetten van een nieuw wapen: 
de tank, de aankomst van de Amerikanen en het begeven van het Duitse moreel.
Nu en dan vergelijkt hij daarbij met de Tweede Wereldoorlog.

Prof. dr. Luc De Vos is een voormalig hoger officier van het Belgisch leger die o.a. 
zes jaar in Duitsland gelegerd was. Hij is ook tweemaal licentiaat en doctor in de 
letteren en de wijsbegeerte-geschiedenis. Hij publiceerde 39 boeken en enkele 
honderden artikelen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.  Zo schreef hij 
o.a. boeken en artikelen over de Eerste en Tweede Wereldoorlog.  Hij is gewoon 
hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School en buitengewoon hoogleraar aan 
de KU Leuven. Hij adviseert media en politieke leiders.



’s-Hertogenbosch  / “DEN BOSCH “  is de hoofdstad van de Nederlandse 
provincie Noord-Brabant en heeft goed 140 000 inwoners. Met dat aantal komt de 
stad in Nederland op de  veertiende plaats, maar op economisch vlak is het een 
toplocatie, net als de hele provincie Noord-Brabant overigens. 
Den Bosch is een van de oudste steden van Nederland. De stad ligt op het punt 
waar de Aa, de Dommel en de Zuid-Willemsvaart samenvloeien en de DiESE 
vormen.

in 1184 kreeg een nederzetting van handelaren op het grondgebied van OrTHEN 
stadsrechten van Graaf Godfried iii van Leuven. De plaats lag aan de samenloop 
van de Aa en de Dommel, die nu samenvloeien bij de citadel in de stad.
Hertog Hendrik i van Brabant (1160 – 1225) wou een vestingstad in het noorden 
van zijn hertogdom, en zo is er bij OrTHEN een nieuwe stad ontstaan : haar 
officiële naam is nu ’s-Hertogenbosch, maar de oudste en verkorte naam is “ DEN 
BOSCH “

 ‘s-Hertogenbosch is bekend vanwege zijn kathedraal, de basiliek Sint-Jan-
Evangelist. Het gebouw is een hoogtepunt van late Brabantse gotiek. in de 

‘S-HERTOgENBOScH

binnenstad zijn er nog meer kerken. in één daarvan, de Sint-Jacob, is tegenwoordig 
het Jheronimus Bosch Art Center gevestigd. Jheronimus / Jeroen Bosch (ca. 1450 
– 1516) kan beschouwd worden als een  voorloper van onze Pieter Bruegel de 
Oude (ca. 1525 – 1569). 

Het middeleeuwse stadscentrum is een van de oudste en compleetste van 
Nederland. Het is tevens het grootste omwalde gebied van het land. DE MOriAAN 
is het oudste nog bestaande bakstenen huis van Nederland; thans doet het dienst 
als kantoor van de V.V.V.

Op de Binnendiese kan de bezoeker ook een ondergrondse rondvaart maken. 
‘s-Hertogenbosch is kandidaat-culturele hoofdstad 2018.
Een lokale lekkernij is de BOSSCHE BOL. We krijgen de gelegenheid om hem te 
proeven.  De stad Leuven is een zusterstad van ‘s-Hertogenbosch. 

Dit cultureel middeleeuws centrum biedt ons voldoende variatie om van de 
eendagexcursie  een succes te maken.
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Naer Oostland willen wy ryden …..

Al vóór de ridders van de Duitse Orde 
zich in 1226 in Pruisen vestigden, nu 
het gebied in het noordoosten van 
Polen en de russische enclave met 
Koningsbergen, was er al sprake van 
een kolonisatie vanuit het Noord-
Duitse laagland naar het oosten. 
De oorspronkelijke bevolking 
bestond grotendeels uit Pruzzen, een 
vermoedelijk in de 17e-18e eeuw 
uitgestorven Baltische etnische groep, 
verwant met de Letten en Litouwers, 
en in mindere mate uit Slavische 
groepen, onder wie de Mazuriërs en 
de Kasjoeben.

Voor velen betekende de tocht 
naar het oosten een kans op eigen 
landbouwgrond of het burgerschap 
in een van de vele nieuwe steden, die 
niet zelden naar het recht der Vlaamse 
steden werden gesticht. Zo is bekend 
dat diverse plaatsen rond de Duitse 
hoofdstad Berlijn in de 12e eeuw zijn 
gesticht door Vlamingen, vandaar 
de naam ‘Fläming’ voor de driehoek 
gevormd door Berlijn, Maagdenburg 
en Dessau.
Aangezien de toenmalige streken ten 
oosten van de Elbe tot aan de Oostzee 
werden bewoond door veelal heidense 
stammen, ging de kolonisatie niet 
zelden gepaard met geweld en 
verdrijving van de oorspronkelijke 
bevolking. Bovendien was het land 
niet zo sterk ontwikkeld als het 

westelijke deel van Europa, waardoor 
de vergelijking met de kolonisatie van 
Noord-Amerika vanaf de 17e eeuw 
niet misplaatst is. Het Baltische gebied 
vormde als het ware het ‘wilde oosten’ 
van het middeleeuwse Europa.
Met deze reis richten we ons naast 
de Fläming specifiek op de verste 
uitwaaiering van kolonisten uit de 
Lage Landen, die zich richting het 
oosten vestigden, namelijk in de 
Weichsel- of Wijsel-delta ten zuiden 
en ten oosten van de stad Danzig. Hier 
hebben zich eeuwenlang kolonisten uit 
zowel de Noordelijke als de Zuidelijke 
Nederlanden gevestigd en hun sporen 
nagelaten in het landschap en in de 
cultuur.

Sinds de verschuiving van de grenzen 
in dit gebied vanaf 1945 zijn de namen 
van de meeste plaatsen en rivieren 
‘geslaviseerd’. Bepaalde locaties 
hadden echter al eeuwen lang een 
Slavische of Baltische naam. Om 
verwarring te voorkomen en voeling 
te houden met ons reisdoel worden 
waar mogelijk de Nederlandstalige 
namen gebruikt, met daarachter de 
Duitse en/of Poolse naam. Wellicht ten 
overvloede willen wij benadrukken dat 
deze reis mede bedoeld is om kennis 
op te doen over de betekenis van 
de Nederlandse geschiedenis in dit 
gebied en banden te smeden over de 
grenzen heen. 

Sporen uit de Lage Landen in de Fläming (Oost-duitsland) 
en in de weichseldelta (Noord-polen)

Coördinator en gids: Willy Meertens
Gidsen: Leo Camerlynck en Jan van Tongeren

dag 1:
Via Aken – Hannover – 
Braunschweig/Brunswijk (stop) 
naar Lutherstadt-wittenberg (Hotel 
Luther, alwaar avondmaal).

BrUNSWiJK / BrAUNSCHWEiG  
(Nederlands: Brunswijk, in histo-
rische context nog gebruikelijk; 
Nedersaksisch: Brunswiek) is een Duitse 
stad en stadsdistrict in de deelstaat 
Nedersaksen (in het voormalige 
regierungsbezirk Braunschweig). De 
stad is gelegen aan de rivier de Oker, 
telt 246.012 inwoners en heeft een 
oppervlakte van 192,09 km². Het is 
de op één na grootste stad van de 
deelstaat.
Braunschweig werd in 1017 gesticht en 
kwam tot grote bloei toen de Saksische 
hertog Hendrik de Leeuw uit de 
Welfen-dynastie er in de 12e eeuw zijn 
residentie bouwde. De bronzen leeuw 
die hij in 1166 liet gieten, is het symbool 
van de stad. De dom dateert eveneens 
uit deze periode. Deze kerk behoort tot 
het weinige cultuurhistorische erfgoed 

dat de luchtbombardementen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog (15 oktober 
1944) heeft overleefd.
Er bestaat in die buurt een 
Vlamingen- en Friezenwijk, alsook een 
Brabandtstraat. Tijl Uilenspiegel was er 
naar verluidt bakkersgast.
Braunschweig is een centrum van 
machinebouw, auto-industrie en suiker-
industrie. Tevens worden er piano’s 
(o.a. Schimmel) vervaardigd. De stad 
heeft een technische universiteit en 
een internationale school. Door de 
geboortestreek van Tijl Uilenspiegel, 
het Elm-Lappwald, rijdend bereiken wij 
de Fläming.

FLÄMiNG   
Fläming of een Vlaamse streek in 
Duitsland.
Tussen Maagdenburg en Berlijn, in 
de Bundesländer Sachsen-Anhalt en 
Brandenburg, is er een streek die 
luistert naar de naam Fläming. En 
dat heeft inderdaad met Vlaanderen 
te maken. in de 13de en 14de eeuw 
trokken op vraag van een lokale 

gROEpEN 1 EN 3 : MET dE BUS HEEN – TERUg pER VLIEgTUIg

BrAUNSCHWEiG
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heerser heel wat Vlamingen uit de 
omgeving van vooral Brugge naar het 
‘Osten’. Ze stichtten er stadjes zoals 
Brück, Lichterfelde en Dahme en hun 
Vlaamse dialect bleef tot in de 19e en 
zelfs 20e eeuw bestaan.
Sinds enkele jaren zijn de bewoners 
van het gebied zich meer bewust 
geworden van hun ‘Vlaamse’ afkomst 
en ook de deelstaatregeringen promo-
ten meer en meer het gebied. Er is 
een plaatselijke organisatie ontstaan 
die zich inzet voor uitwisseling en 
projecten met Vlaanderen.

dag 2:
Bezoek aan de Fläming (Lutherstadt-
wittenberg, Oranienbaum, 
Reppichau, Jüterbog) (Hotel Luther, 
alwaar avondmaal).

LUTHErSTADT-WiTTENBErG en 
omgeving.
De stad Lutherstadt-Wittenberg 
ademt één en al de geest van Martin 
Luther uit. Op de ingangsdeur van 
de slotkerk spijkerde de voormalige 
Augustijnermonnik volgens het 
traditionele verhaal zijn 95 stellingen. 
Voorts is er het fraaie marktplein met 
het stadhuis en prachtige handels-
panden. Wittenberg is ook de stad van 
de schildersdynastie Cranach, die vaak 
in de Nederlanden vertoefde. 
Getuigen uit de Nederlanden vinden 
wij in Jüterbog, waar de eerste 
Vlamingen zouden zijn aangekomen 
in de 12e eeuw, en in Oranienbaum, 
waar vanaf de 17e eeuw tot vandaag 
contacten met het Huis van Oranje-
Nassau bewaard zijn gebleven.
in reppichau schreef Heiko van repgo 

de Sassenspeegel of Sachsenspiegel, 
een rechtsboek. Het dorpje staat 
helemaal in het teken van deze episode 
uit de 13e eeuw.

dag 3:
Lutherstadt-wittenberg - Frankfurt-
an-der-Oder - posen / poznań 
(pauze, vrij middagmaal) - bezoek 
aan gniezno/gnesen – Thorn / Torun 
(Hotel Mercure Helios)

POSEN / POZNAń 
Poznań, Duits Posen, is een stad in 
het westen van Polen. De stad ligt 
aan de rivier de Warta en telt 559.458 
inwoners (2008), waarmee het de vijfde 
stad van het land is.  Poznań / Posen 
is de hoofdstad van het woiwodschap 
(provincie) Groot-Polen en de 
voornaamste stad van de gelijknamige 
historische regio. Het is een belangrijke 
handels- en industriestad, die bekend 
staat om haar jaarbeurzen. Poznań is 
sinds 1519 universiteitsstad.
Poznan / Posen is één van de oudste 
steden van Polen. in de 10e eeuw 
werd er de eerste Poolse kathedraal 
gebouwd en de eerste vorsten van de 
Piastendynastie werden hier begraven. 
in de 16e eeuw beleefde de stad haar 
grootste bloei, maar de Dertigjarige 
Oorlog en de Pools-Zweedse Oorlog 
in de 17e eeuw maakten daar een 
einde aan. 
De stad kwam bij de derde Poolse 
deling (1793) als deel van Zuid-
Pruisen bij Pruisen, maakte van 
1807 tot 1813/1815 deel uit van het 
Napoleontische hertogdom Warschau 
en behoorde sinds 1815 weer tot 
Pruisen als hoofdstad van de provincie 
Posen. Van 1871 tot 1919 behoorde de 

stad, die deels Duitstalig was, tot het 
Duitse rijk. Conform het Verdrag van 
Versailles werd Posen in 1919 Pools. 
De Duitsers werden met de invasie van 
het rode Leger vanaf 1945 uit Polen 
verdreven. De meeste Duitsers waren 
echter na de Eerste Wereldoorlog al 
uit de stad weggetrokken.

GNESEN / GNiEZNO   
Het met het Nederlandse Veendam 
verzusterde Gniezno (Duits: Gnesen) 
is een stad in het Poolse woiwodschap 
(provincie) Groot-Polen en in de 
powiat (district) Gnieźnieński. De stad 
telt 70.217 inwoners (2005).
Gniezno was de (eerste) hoofdstad van 
Polen van het begin van de Poolse 
staat in 966 (in het algemeen wordt 
de doop van Mieszko i, de eerste vorst 
van Polen, in 966 als het begin gezien) 
tot 1039, toen Krakau de nieuwe 
hoofdstad werd. Tot vandaag is 
Gniezno de hoofdzetel van de Poolse 

katholieke kerk.
Adalbert van Praag, de evangelisator 
van Pruisen tijdens de 10e eeuw, rust 
in Gniezno.
Tussen 1768 en de Poolse delingen 
was Gniezno de hoofdstad van de 
provincie Gniezno.

dag 4: 
Toruń / Thorn – gdansk / danzig  
(Hotel Orbis posejdon, alwaar 
avondmaal).

THOrN / TOrUń 
Toruń, Duits Thorn is een stad in het 
noorden van Polen. De stad ligt aan de 
rivier de Wijsel/Weichsel, in het Pools 
Wisła, en is de voornaamste stad van 
het historische Kulmerland (Ziemia 
chełmińska). Het is de parlementaire 
hoofdstad van de provincie Kujavië-
Pommeren. De goed geconserveerde 
historische binnenstad staat sinds 
1987 op de werelderfgoedlijst van de 
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UNESCO. Het is de geboorteplaats 
van Copernicus en sinds 1945 
universiteitsstad. 
Thorn werd in 1231 als eerste vesting 
van de Duitse Orde opgericht in dat 
deel van West-Pruisen, dat sindsdien 
Kulmerland heette. De Duitse Orde 
(naar de Latijnse traditie ook wel de 
Teutoonse Orde genoemd) was als 
geestelijke ridderorde opgericht in 
het Heilige Land, ter bescherming van 
de pelgrims uit het Heilige roomse 
rijk (kortweg: Duitse rijk in zijn 
middeleeuwse omvang). De Poolse 
hertog Koenraad van Mazovië riep 
de Orde te hulp bij de bestrijding van 
de naburige heidense bevolking van 
Pruisen, de zogenaamde Pruzzen. De 
Orde was niet van plan zich in dienst 
van de hertog te blijven opstellen en 
veroverde uiteindelijk Pruisen voor 
eigen rekening, met als uitgangspunt 
een reeks vestingen langs de Weichsel 
(Wisla) waarbij ook steden werden 
gesticht, met een bevolking die 
voornamelijk uit Westfalen afkomstig 
was. in 1260 trad de stad toe tot het 
verbond van Hanzesteden.
Door de eeuwen heen onderhield de 
stad veelvuldige contacten met de 
Nederlanden, wat  duidelijk zichtbaar 
is in de oude stadskern met zijn 
stadhuis en belfort, ontworpen door 
de Mechelaar Anton van Obberghen; 
het geboortehuis van Copernicus in 
Vlaamse trapgevelstijl; de brugpoort of 
Vlaamse poort langs de Wijsel.

dag 5: 
gdańsk / danzig - bezoek aan de 
stad (Hotel Orbis posejdon, alwaar 
avondmaal) 

DANZiG / GDANSK   
Gdansk, Duits Danzig, Nederlands 
(verouderd) Danswijk, Kasjoebisch 
Gduńsk, is hoofdstad van Pommeren 
en een Hanzestad in Polen, gelegen 
aan de Oostzee, op de plaats waar de 
westelijke arm van de Wisła (Wijsel/
Weichsel) de Bocht van Gdansk bereikt. 
De stad heeft 450.000 inwoners. 
Geschiedenis: Op 14 november 1308 
werd de stad door de ridders van de 
Duitse Orde veroverd, waarna zij deel 
van Pruisen werd. De Duitse taal kreeg 
er al spoedig de overhand  door de 
toestroom van Duitse handelaars. 
De stad groeide voorspoedig en 
raakte bekend onder de Hoog-Duitse 
naam Danzig. reeds in 1226 had de 
stad, onder Pools toezicht en deels 
gedomineerd door de Pommerse 
hertogen, de naam Dantzice, de 
Nederduitse naam voor de stad.
in 1466, na de nederlaag van Duitse 
Orde in de Dertienjarige Oorlog, kwam 
de stad terug bij het koninkrijk Polen. 
De Duitstalige bevolking genoot echter 
een verregaande autonomie en aan de 
overheersende positie van het Duits 
werd geen enkele afbreuk gedaan. De 
Duitse bevolking ging, in tegenstelling 
tot de Kasjoeben op het platteland, 
over naar het protestantisme.
De Bruggeling Simon Stevin reisde in 
1591 naar Danzig om er te adviseren 
over het uitdiepen van de haven. 
De brandewijnstokerij “Der Lachs” 
produceerde het beroemde ‘Danziger 
Goldwasser’, een drankje met goud-
snippers. Ze was in 1598 gesticht door 
de Nederlanders izaak Wedling en Dirk 
Hekker; tegenwoordig is er in de zaak 
een goed restaurant gevestigd. 
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was sinds 1309 het hoofdkwartier 
van de kruisridderstaat van de Duitse 
Orde. Haar fraaie, grote kasteel werd 
in de Tweede Wereldoorlog zwaar 
beschadigd, maar later gerestaureerd. 
Het is de grootste bakstenen burcht 
ter wereld en is tegenwoordig een 
toeristische trekpleister van eerste 
rang. 
De Duitse Orde bouwde een ketting 
van burchten in Pruisen om van daaruit 
de omliggende landen te beheersen.  
in 1270 werd aan de rivier de Nogat 
Mariënburg opgericht als onderdeel 
van dit netwerk van versterkingen. in 
de Dertienjarige Oorlog (1453-1466) 
werd Mariënburg / Malbork door 
de Polen veroverd. De Duitse Orde 
verplaatste toen haar hoofdkwartier 
naar Koningsbergen (in het toen-
malige Oost-Pruisen, nu rusland). Bij 
de eerste Poolse deling (1772) kwam 
de stad aan Pruisen. Sinds 1945 is 
Malbork Pools en werden de Duitse 
inwoners verdreven en gedeporteerd 
naar Duitsland.

STOGi MALBOrSKi /HEUBUDDEN
Op zoek naar het Hollandse landschap 

in de uitgestrekte Poolse Weichseldelta 
vindt men op het kerkhof van Stogi 
Malborski graven met Hollandse 
namen. in het begin van de 16e eeuw 
werden mennonieten (doopsgezinden), 
de eerste hervormingsbeweging in 
de Nederlanden, streng vervolgd. 
Ze vluchtten onder meer naar de 
drassige Weichseldelta. Daar waren 
deze kundige bedijkers graag geziene 
gasten en konden onder Pools gezag 
bijna 250 jaar zichzelf blijven. Ze 
spraken Nederlands en drukten een 
Hollandse bijbel. Duits gezag vaagde 
deze subcultuur geleidelijk weg. in 
1945 werden de laatsten door Stalin 
verdreven. De sporen van mennonieten 
en hun landschap liggen langs een 
prachtige wandelroute over dijken 
en langs rivieren door een bekend 
aandoend landschap. 

ELBiNG / ELBLąG  
Elbląg gaat terug op de nederzetting 
Truso van de Baltische Pruzzen. De 
Duitse Orde bouwde er een burcht 
aan de rivier, waarrond zich een 
handelscentrum vormde, dat in 1246 
stadsrechten kreeg. in de 14e eeuw 

Omstreeks 1600 waren er veel Zuid-
Nederlandse bouwmeesters actief 
in Danzig, onder wie Anton van 
Obberghen en Abraham van den 
Blocke uit Mechelen. Van Obberghen 
ontwierp de Pijnkamertoren in 1593, 
het raadshuis in 1595 en het Grote 
Arsenaal in 1600. Hij was vanaf 1595 
stadsbouwmeester. Het bekendste 
bouwwerk van Van den Blocke is de 
Langasser toren. De Langasse is één 
lange straat met tal van voorbeelden 
van Nederlandse renaissancehuizen. 
in de 16e en 17e eeuw kende Gdansk 
zijn gouden tijd. Bijna de hele Poolse 
graanexport ging door de haven van 
Gdansk, waardoor de stad al spoedig 
de grootste en de rijkste havenstad 
aan de Oostzee werd, met “Koningin 
van de Oostzee” als eretitel. Met zijn 
60.000 à 70.000 inwoners was Danzig 
de grootste stad, niet alleen van het 
Koninkrijk Polen, maar van het gehele 
Oostzee-gebied.
in die tijd werden vele mooie renaissan-
cegebouwen in Gdansk opgetrokken, 
die nog steeds het beeld van de 
historische binnenstad typeren en de 
stad aantrekkelijk maken voor toeristen. 
De gebouwen werden voornamelijk 
gebouwd door uitgenodigde archi-
tecten uit Nederland; het is dus niet 
verwonderlijk dat historisch Gdańsk 
enigszins aan Amsterdam doet denken.
in de 18e eeuw begon Danzig aan 
macht in te boeten, hetgeen deels 
te wijten was aan de opkomst van 
de nieuwe grote Oostzeehaven Sint-
Petersburg.
in 1793, na de tweede Poolse deling, 
werd Danzig door Pruisen geannexeerd. 
Na de Eerste Wereldoorlog werd 
de stad van de rest van Duitsland 

afgesneden door de Poolse corridor, 
die Polen met de zee verbond. De 
stad had de status van vrijstaat onder 
toezicht van de Volkenbond (Vrije Stad 
Danzig 1920-1939). De bevolking was 
toen vrijwel geheel Duits, maar de 
kleine Poolse minderheid had recht 
op eigen instellingen, zoals scholen en 
postkantoren.

reeds in 1540 gaf de Poolse koning 
Zygmunt i aan de mennonieten (doops-
gezinden) als groep toestemming om 
zich in zijn gebied te vestigen. in 1638 
bouwden de Friese mennonieten een 
eerste kerk buiten de stadsmuur in 
Danzig / Gdansk. Tien jaar later volgde 
de Vlaamse gemeente met een tweede 
kerkgebouw, ook buiten de poorten. in 
1806 werd tijdens de Napoleontische 
bezetting de Friese kerk afgebroken, 
de Vlaamse werd verwoest in 1830. Het 
huidige gebouw stamt uit 1819. 
Naast de mennonietenkerk werd 
vaak meteen, in Danzig zelfs vooraf, 
een hospitaal voor zieken en armen 
gebouwd.

dag 6: 
danzig / gdańsk - Marienburg / 
Malbork - Stogi Malborska - Elbing / 
Elbląg - Stedeken Holland (preußisch-
Holland / pasłęk) – danzig / gdansk 
(Hotel Orbis posejdon, alwaar 
avondmaal).

MAriENBUrG / MALBOrK 
Nederlands Mariënburg; Duits 
Marienburg) is een stad in het Poolse 
woiwodschap (provincie) Pommeren, 
gelegen aan de rivier Nogat in de 
powiat (district) Malborski. 
Geschiedenis: Het Slot Mariënburg 

MAriENBUrG
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was Elbląg een belangrijke haven 
en een Hanzestad. Een belangrijke 
datum in de geschiedenis van de 
stad is 1400, toen de etnisch Duitse 
stad zich aansloot bij de Pruisische 
Unie. Na de slag bij Grunwald in 1410 
eerden de inwoners van de Elbląg de 
Poolse koning Jagiello. Maar pas in 
1446, na het vredesverdrag van Thorn, 
werd Elbląg onderdeel van het Poolse 
koninkrijk. Het werd een belangrijke 
zeehaven en Poolse koningen gaven 
de stad veel privileges.
Na de eerste Poolse deling in 1772 
werd Elbląg ingelijfd bij Pruisen. Een 
sterke groei kende de stad in de 19e 
eeuw, doordat ze aan de spoorlijn lag 
en het Elbing-Ostróda-kanaal werd 
gegraven. 
Elblag heeft ook vandaag nog een 
mooi stadscentrum met typische 
architectonische overblijfselen van 
Duitse kolonisatie: kerk, stadspoort, 
enz.

in 1945 kwam de stad weer aan Polen. 
Door de oorlog was ze voor een groot 
deel verwoest. Vooral van de oude stad 
was weinig meer over. Veel inwoners 
verlieten de stad of werden eruit 
verdreven.
Hier overleed in 1588 de in 1531 te 
Cassel (in Frans-Vlaanderen) geboren 
Calvinistische predikant Petrus 
Datheen, die de nationale synode van 
Dordrecht (1578) had voorgezeten. 

PASŁęK / STEDEKEN HOLLAND / 
PrEUSSiSCH HOLLAND 
Pasłęk (Nederlands Pruisisch Holland; 
Duits Preußisch Holland) is een stad 
in het Poolse woiwodschap (provincie) 
Ermland-Mazurië, gelegen in de powiat 
(district) Elbląski. 
Geschiedenis: Pruisisch Holland was 
een van de oudste steden in de staat 
van de Duitse Orde. Het werd gesticht 
onder leiding van Hollanders (vandaar 
de naam) en ontving reeds in 1293 

stadsrechten. in de stichtingsoorkonde 
van 1297 wordt expliciet vermeld dat 
de nederzetting is genoemd naar het 
graafschap Holland, omdat de eerste 
bewoners daar vandaan kwamen: 
“quam secundum primos locatores, 
qui de Hollandia venerant, Holland 
apellavimus”. Het stadhuis draagt een 
Latijnse inscriptie die verhaalt over 
de nederzetting “Urbs haec a Batavis 
refugis tamquam Tutamen, stracta et 
nomen adepta fuit”. Gezien het jaartal 
1297 – een jaar na de moord op graaf 
Floris V – is het niet onwaarschijnlijk 
dat de edelen rond Gijsbrecht van 
Amstel, die de graaf ter dood hadden 

gROEpEN 2 EN 4 
doen dezelfde bestemmingen aan, maar in omgekeerde richting: met het 
vliegtuig naar het poolse gdansk – met de bus onderweg en terug. 

dag 1: Van Hasselt naar Charleroi of Eindhoven – Heenvlucht naar Danzig / Gdańsk 
Oliwa

dag 2: Danzig / Gdańsk (bezoek aan de stad) (Hotel Orbis Posejdon, alwaar 
avondmaal)

dag 3:  met de bus: Danzig / Gdańsk - Marienburg / Malbork - Stogi Malborska - 
Elbing / Elbląg - Stedeken Holland (Preußisch-Holland / Pasłęk) – Danzig / Gdansk 
(Hotel Orbis Posejdon, alwaar avondmaal).

dag 4: Danzig / Gdańsk - Thorn / Toruń

dag 5:  Thorn / Toruń - bezoek aan Gniezno/Gnesen - Posen / Poznań (pauze, vrij 
middagmaal) - Frankfurt-an-der-Oder - Lutherstadt-Wittenberg

dag 6:  bezoek aan de Fläming (Lutherstadt-Wittenberg, Oranienbaum, 
reppichau, Jüterbog) (Hotel Luther, alwaar avondmaal)

dag 7:  Lutherstadt-Wittenberg- Braunschweig/Brunswijk (stop) – Hannover – 
Aken – Hasselt
  

gebracht, de wijk genomen hebben 
naar een ver afgelegen streek als 
Pruisen. 
Van 1525 tot 1945 behoorde de stad 
tot Pruisen, waar het sinds 1818 zetel 
van het gelijknamige district Pruisisch 
Holland was. Sinds het einde van de 
Tweede Wereldoorlog behoort de stad 
tot Polen.

dag 7: 
danzig/gdansk Oliwa – Terugvlucht 
naar charleroi of Eindhoven – voorts 
naar Hasselt

POZNAń 
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DEELNEMiNGSVOOrWAArDEN
Student – cursist

ABONNEMENTSTARIEVEN
• cyclus A (17) lezingen)  € 60,00
• cyclus B (17) lezingen)  € 60,00
• cyclus A+B (een combinatie van beide cycli - 28 lezingen) € 80,00
• losse lezingen    € 7,00 per lezing 
  (te betalen aan de ingang van het auditorium H6) 

inbegrepen in de abonnementsprijs : 
koffie tijdens de pauze (vóór het vragenuurtje) in de cafetaria.

INScHRIJVINgEN
•   Als u vorig jaar al lid was, zal u een herinschrijvingsformulier ontvangen waarmee 

u uitgenodigd wordt opnieuw in te schrijven. in dat geval wordt gevraagd de 
hierop al vermelde gegevens te controleren en eventueel aan te passen en 
uw keuze (A-, B- of A+B-abonnement ) aan te geven. Nadat wij uw keuze van 
abonnement geregistreerd hebben, zullen we u een overschrijvingsformulier 
toesturen met het verzoek de desbetreffende som te betalen. Na ontvangst van 
het inschrijvingsgeld krijgt u uw lidkaart per post toegestuurd.

•  Nieuwe leden sturen hun inschrijvingskaart naar het secretariaat met duidelijke 
vermelding van de cyclus waarvoor ze  kiezen.  Extra inschrijvingskaarten kunnen 
aangevraagd worden op het telefoonnummer 011 26 80 46.

LET WEL: enkel leden met een A-, B- of A+B-abonnement en hun partner kunnen 
zich inschrijven voor de meerdaagse culturele reis.

VOOR MEER INFORMATIE OVER dE LEZINgEN kUNT U TEREcHT BIJ:
Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek  - Claire Prenten
Agoralaan - gebouw D - 3590 Diepenbeek
tel. 011 26 80 46  - claire.prenten@uhasselt.be
www.uhasselt.be/seniorenuniversiteit

HOE BEREIkT U dE cAMpUS?
Zoals blijkt uit het kaartje, is de Universiteit Hasselt met de wagen vlot bereikbaar.
Ook met het openbaar vervoer vormt dit geen probleem. Vanaf het station van 
Hasselt en Genk is er een regelmatige verbinding van De Lijn naar de universiteit: 
bussen 36, 45 en 20 a. De uurregelingen vindt u onder www.delijn.be.

De lezingen vinden telkens plaats in het auditorium H6 van het hoofdgebouw 
(gebouw D) van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek.
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