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Datum Titel lezing Gastspreker
26.09.2016 Het grote vaarwel. Prof. dr. Jonathan 

Holslag
(VUB)

03.10.2016 Infectieziektes: terug van nooit 
weg geweest.

Prof. dr. Willy 
Peetermans
(KU Leuven)

10.10.2016 De graangodin: de overgang 
van jager-verzamelaar-visser 
naar voedingsproducent.

Em. prof. dr. Louis 
Beyens
(UAntwerpen)

17.10.2016 Energiezekerheid in onzekere 
tijden: waarom blijft het 
energiebeleid falen ?

Prof. dr. Johan Albrecht
(UGent)

24.10.2016 De geschiedenis van de Orde 
van Malta.

Benoit de Maere 
d’Aertrycke en 
Christian de Ghellinck 
d’Elseghem

31.10.2016 herfstvakantie
07.11.2016 De levens van Jan Six. Geert Mak

Journalist en essayist

14.11.2016 De dood van de literatuur? Prof. dr. Dirk De Geest
(KU Leuven)

21.11.2016 Onze zee en kust anders 
bekeken: een virtuele reis.

Dr. Jan Seys
(Vlaams Instituut voor 
de Zee)

28.11.2016 De biologie van verouderen: 
inspiratie uit het dierenrijk.

Prof. dr. Liesbet 
Temmerman
(KU Leuven)

05.12.2016 De rol van het Grondwettelijk 
Hof in het federale België.

Prof. dr. Jan Theunis
(UHasselt)

12.12.2016 Nucleaire technologie in de 
21e eeuw. Quo Vadis ? … Zijn 
onze kerncentrales aangetast? 
Wat met onze nucleaire 
afvalstoffen ?

Prof. dr. Walter 
Bogaerts
(KU Leuven)

19.12.2016 Weihnachtsoratorium van J.S. 
Bach – luisterlezing.

Rose-Marie Hendrikx

26.12.2016 kerstvakantie
02.01.2017 kerstvakantie
09.01.2017 De biologie van autisme: 

een verhaal over zenuwen, 
kinderen, moeders en hun 
omgeving. 

Prof. dr. Bert Brône
(UHasselt)

16.01.2017 Rede en religie. Prof. dr. René Gabriëls
(Universiteit Maastricht)

23.01.2017 Het gebruik van 
technologie voor revalidatie: 
opportuniteiten en valkuilen.

Prof. dr. Annick 
Timmermans
( UHasselt).
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Datum Titel lezing Gastspreker
30.01.2017 Van George Lemaitres 

Big Bang tot Einsteins 
gravitatiegolven. 

Prof. dr. Thomas Hertog
(KU Leuven)

06.02.2017 Ethische grenzen aan 
technische innovatie in 
reproductieve geneeskunde.

Prof. dr. Petra De Sutter
(UGent)

13.02.2017 Samenleven met 
overtuiging(en): over religie, 
atheïsme en democratie.

Prof. dr. Patrick 
Loobuyck
(UAntwerpen)

20.02.2017 Massamedia: Vredesduiven of 
oorlogsstokers ?

Prof. Peter Verlinden
(KU Leuven)

27.02.2017 Krokusvakantie
06.03.2017 De schaal van Thomas: 

(of Critical Thinking: 
basisprincipes en 
toepassingen) .

Prof. dr. Johan 
Braeckman
(UGent)

13.03.2017 Tandstamcellen toepassen 
in de regeneratieve 
geneeskunde, tissue 
engineering en 3D printing.

Prof. dr. Ivo Lambrichts
(UHasselt)

20.03.2017 Armoede en sociale uitsluiting 
in tijden van crisis.

Em. Prof. dr. Jan 
Vranken
(UAntwerpen)

27.03.2017 Requiem voor Fauré. Jos Meersmans
03.04.2017 Paasvakantie
10.04.2017 Paasvakantie
17.04.2017 Paasmaandag
24.04.2017 Schrijft een journalist zomaar 

wat hij wil? Persvrijheid en 
beroepsethiek in de Vlaamse 
media.

Pieter Knapen
(Secretaris-Generaal 
Raad voor Journalistiek)

01.05.2017 1 mei – vrije dag
08.05.2017 De invloed van 

omgevingsfactoren op ons 
genetisch materiaal: een rol 
van de epigenetica.

Prof. dr. Christel Van 
Geet
(KU Leuven)

15.05.2017 Innovatieve 
behandelingsconcepten bij 
lage rugpijn.

Prof. dr. Frank 
Vandenabeele
(UHasselt)

22.05.2017 De eerste steen. De zeven 
hoofdzonden in politiek en 
samenleving.

Steven Vanackere
(senator en academisch 
beheerder   KU Leuven- 
campus Brussel)
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Beste Cursist,

Eind september 2016 mochten we ons 38e academiejaar openen. Door het 
steeds verder stijgende aantal cursisten hebben we voor vorig academiejaar de 
opdeling tussen een A-cyclus en een B-cyclus verlaten. Ook kregen de zittende 
cursisten voorrang om opnieuw in te schrijven. Pas na de voorrangsperiode 
kregen nieuwe aanvragers de mogelijkheid om een jaarabonnement te nemen. 
Al bij al is dit vlot gegaan. Maar na registratie van een 630-tal inschrijvingen 
werd deze afgesloten. Een 100-tal aanvragers kwam op een wachtlijst.

Voor het academiejaar 2016-17 zullen we de inschrijvingen op dezelfde wijze 
laten verlopen. De huidige abonnees krijgen tot einde mei 2016 dus opnieuw 
voorrang. Daarna kunnen de personen op de wachtlijst  inschrijven. Hun 
voorrangsperiode loopt tot midden juni. Nadien zijn er de vrije inschrijvingen. 
Indien er in totaal een 650-tal zijn geregistreerd, worden de inschrijvingen weer 
afgesloten.

In deze programmabrochure krijgen jullie een ruime toelichting bij het 
programma van de lezingen en bij de eendaagse en meerdaagse 
culturele reizen. Zoals jullie terecht mogen verwachten, is het pallet van de 
wetenschappelijke lezingen breed gespreid over domeinen van de humane 
wetenschappen en van de exacte en medische wetenschappen. Ook voor dit 
academiejaar zochten we gastdocenten in alle Vlaamse universiteiten en bij de 
Universiteit Maastricht.
We zien jullie daarom graag terug op maandag 26 september aanstaande 
voor de openingslezing van het academiejaar 2016-17. Geniet nog van een 
hopelijk zonnige vakantie.
Willy Goetstouwers,
Voorzitter.

namens de stuurgroep,
Willy Goetstouwers,

Voorzitter van de stuurgroep 

VOORWOORD
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maandag 26 september 2016 – 14.00 uur

Het grote vaarwel.

PROF. DR. JONATHAN HOLSLAG – VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL.

Alles wat de voorbije decennia bestond aan stabiliteit, welvaart en veiligheid, 
verdwijnt. In de plaats daarvan doemt er een wereld op van onzekerheid en 
strijd, een wereld ook waarin de jonge Europeanen het wel eens slechter zou-
den kunnen hebben als hun ouders vandaag. Of we ons kunnen herpakken, 
of we alsnog kunnen werken aan een beter alternatief, hangt af van de keuzes 
die we de komende paar jaren maken. In deze lezing maakt de gastdocent 
ons duidelijk wat die keuzes kunnen zijn.

Prof. dr. Jonathan Holslag is professor internationale politiek aan de Vrije 
Universiteit Brussel en speciaal adviseur van de Eerste Vice-President van de 
Europese Commissie. Zijn werk spitst zich toe op geopolitiek, veiligheid en de 
rol van Europa in de veranderende internationale orde. Zijn publicaties ver-
schenen wereldwijd in verschillende talen en werden opgepikt door media als 
CNN, BBC en de Financial Times. Hij is gastdocent aan diverse buitenlandse 
universiteiten en aan de hoogste opleiding voor generaals van de NAVO.

(c) Koen Broos
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maandag 3 oktober 2016 – 14.00 uur

Infectieziektes: terug van nooit weg geweest.

PROF. DR. WILLY PEETERMANS – KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN.

Door de ontwikkeling van krachtige antibiotica, antivirale en antifungale genees-
middelen [tegen schimmelziekten] tijdens de laatste decennia van de vorige eeuw 
leek de strijd tegen infectieziekten gewonnen. Dit is echter niet zo. De voorbije 
jaren werden de medische wereld en de bevolking in het algemeen opgeschrikt 
door problemen met infectieziekten, elders in de wereld maar soms ook dicht 
bij huis. Er duiken nieuwe pathogene [ziekteverwekkende] micro-organismen 
op (HIV-AIDS vanaf jaren 1980 en recenter SARS, MERS en Ebola) en gekende 
pathogene micro-organismen stellen nieuwe problemen vanwege de resistentie 
tegen antimicrobiële geneesmiddelen of door verspreiding naar kwetsbare pa-
tiëntengroepen (ouderen, patiënten met een verzwakte afweer). Infectieziekten 
kunnen ook meekomen met migratiestromen of reizigers (tuberculose, malaria, 
chikungunya [tropische ziekte die o.m hevige gewrichtspijn veroorzaakt]).
Artsen in de klinische zorg, ambulant en in het ziekenhuis, maar ook artsen 
werkzaam in de diagnostiek (laboratorium, beeldvorming) en in de preventieve 
geneeskunde, komen met infectieziekten in aanraking. Onderzoek naar nieu-
we concepten van diagnose, behandeling en preventie moeten geëxploreerd 
worden. De toekenning van de Nobelprijs voor Geneeskunde 2015 [William 
Campbell en Satoshi Omura – onderzoek besmettelijke parasieten] illustreert 
de relevantie van infectieziekten voor de volksgezondheid.
Infectieziekten zijn een “global and perpetual challenge”.

Prof. dr. Willy Peetermans studeerde geneeskunde aan het Limburgs Universi-
tair Centrum en de KU Leuven en specialiseerde zich in de interne geneeskunde 
in Leuven (1983-1988) en in de klinische infectiologie in Leiden, Nederland (1988 
en1989). Hij behaalde een PhD in 1994.
Sinds 1990 is hij werkzaam als internist-infectioloog in de afdeling Algemene Inter-
ne Geneeskunde van UZ Leuven, campus Gasthuisberg.  In 1994 werd hij aange-
steld als docent en in 2004 als gewoon hoogleraar in de interne geneeskunde aan 
de KU Leuven, met leeropdrachten in de infectiologie voor de opleidingen genees-
kunde, ziekenhuisfarmacie en ziekenhuishygiëne.  Sinds 2005 is hij aangesteld als 
overkoepelend diensthoofd voor de internistische disciplines in UZ Leuven en is 
hij stagemeester voor de arts-specialisten in opleiding in de interne geneeskunde. 
W. Peetermans is lid van de Hoge Gezondheidsraad en van de werkgroep zieken-
huisgeneeskunde van Bapcoc (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee) 
bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.  Hij maakt deel uit van de na-
tionale planningscommissie medisch aanbod, van de Hoge Raad van genees-
heren-specialisten en huisartsen en van de erkenningscommissie voor interne 
geneeskunde.  Hij is oud-voorzitter van de Belgische Vereniging voor Infectiologie 
en Klinische Microbiologie.  Zijn onderzoeksprojecten hebben betrekking op de 
epidemiologie en antibiotica-resistentie van invasieve pneumokokkeninfecties, in-
fectieuze endocarditis [ontsteking van hartkleppen ]met focus op Staphylococcus 
aureus en het antibioticabeleid in het ziekenhuis.
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maandag 10 oktober 2016 – 14.00 uur

De graangodin: de overgang van jager- 
verzamelaar-visser naar voedselproducent.

PROF. DR. LOUIS BEYENS – UNIVERSITEIT ANTWERPEN.

Sinds zijn ontstaan meer dan twee 
miljoen jaar geleden was de mens 
een jager-verzamelaar-visser. 
Rond 9500 v.C. begon hij voor het 
eerst “wilde” planten aan zijn do-
mus te binden. Dit domesticatie-
proces, de neolithische (r)evolutie, 
is één van de weinige keerpunten 
in de evolutie van het mens-zijn.

We verkennen de leefwereld van 
de jager-verzamelaar-visser op het laatst van de ijstijd en schetsen een beeld 
van zijn visie op de kosmos.  Hiervoor bestuderen we de beroemde rotsschilde-
ringen uit de Dordogne. Het einde van de ijstijd veranderde de milieu-omstan-
digheden. In hoeverre was dit een aanzet tot de ontwikkeling van de landbouw? 
De overgang van jager-verzamelaar naar landbouwer-veeteler was niet enkel 
een verandering in materiële levenswijze: de gevolgen waren diepgaand op alle 
vlakken. Het ontluiken van de landbouwersgemeenschap gaat gepaard met een 
toenemende ongelijkheid, het ontstaan van erf en erfenis, de ontwikkeling van 
een sociale gelaagdheid, de geboorte van de steden en van de goden. Om dit 
alles te illustreren neemt de voordrachtgever u mee naar een aantal bekende en 
minder bekende prehistorische sites in het Nabije Oosten en Europa.

Prof. dr. Louis Beyens studeerde Biologie aan de Universiteit van Leuven. Hij 
begon zijn academische carrière aan de toenmalige Rijksuniversiteit Antwerpen 
en behaalde zijn doctoraat aan de eveneens toenmalige Universitaire Instelling 
Antwerpen. Hij bestudeerde de milieu-evolutie gedurende de laatste 10 000 
jaar in Antwerpse Kempen (Bijdrage tot de Holocene Paleoecologie van het 
stroomgebied van de Mark in België, gebaseerd op de studie van diatomeeën, 
pollen en thecamoeba’s). Als emeritus hoogleraar is hij verbonden aan het 
departement Biologie van de Universiteit Antwerpen. Zijn wetenschappelijk 
onderzoek heeft als hoofdthema de biogeografie, ecologie en paleo-ecologie 
van  ééncelligen (diatomeeën, thecamoeben) in de polaire gebieden. Voor zijn 
onderzoeksactiviteiten verblijft hij regelmatig in de poolgebieden: tot op heden 
49 maal (41 keer in het Noordpoolgebied en 8 in het Zuidpoolgebied). De duur 
van deze verblijven varieert van een 14 dagen tot 3 maanden. Hij nam deel aan 
verschillende winterexpedities in Spitsbergen, het Canadese Poolgebied en op 
de ijskap van Groenland.
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maandag 17 oktober 2016 – 14.00 uur

Energiezekerheid in onzekere tijden: waarom blijft 
het energiebeleid falen ?

PROF. DR. JOHAN ALBRECHT – UNIVERSITEIT GENT.

Blijft deze winter de lamp branden? Deze 
vraag duikt elk jaar weer op en is moei-
lijk te verzoenen met het beeld van een 
hoogtechnologische kenniseconomie. 
Ondanks de eindeloze discussies over het 
al dan niet sluiten van de kerncentrales en 
de massale investeringen in hernieuwbare 
energie, blijven we in ons land worstelen 
met de bevoorradingszekerheid. Waarom 
faalt het energiebeleid in ons land terwijl 
de elektriciteitsrekening jaar na jaar stijgt? 
En welke technologische en beleidsopties 
bieden de beste oplossing?”

Prof. dr. Johan ALBRECHT  is profes-
sor economie aan de Universiteit Gent 
en senior fellow aan het Itinera Institute. 
Hij studeerde aan de universiteiten van 
Gent, Oxford en Wageningen en behaalde 
een doctoraat in de economische weten-
schappen aan de Universiteit Gent (‘Insti-
tutional and Instrumental Innovations for 
Environmental Policy’, 2002). Hij is de au-
teur van vier boeken en meer dan 40 publi-
caties in internationale tijdschriften en ver-
zamelwerken. Zijn boek ‘Energietransitie. 
Sneller naar een groen systeem /  Transiti-
on énergétique: plus vite vers un système 
plus vert? (ASP – Academic & Scientific 
Publishers, 240 blz.)’ verscheen in decem-
ber 2009. In 2011 schreef hij samen met 
Rob Van Hoofstat zijn meest recente boek 
‘Huisvesting in tijden van schaarste. Naar 
een renovatie van het woonbeleid’ (Rou-
larta Books, 304 blz). Hij werkt frequent als 
adviseur voor Belgische en internationale 
organisaties.  
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maandag 24 oktober 2016 – 14.00 u

De geschiedenis van de Orde van Malta.

BENOIT DE MAERE D’AERTRYCKE EN CHRISTIAN DE GELLINCK D’ELSEGHEM

Het verhaal begint in Jerusalem, een stad die 
tegelijk de Heilige Stad is van de Joodse gods-
dienst, van de Islam en van het Christendom.
In het jaar 395 werden Jerusalem en het Heilig 
Land door Byzantium veroverd en ingelijfd in het 
Oost-Romeinse rijk. Paus Gregorius laat een 
hospitaal bouwen in Jerusalem. De werken star-
ten in 603. Een dertigtal jaren later (637), vijf jaar 
na de dood van de profeet Mohammed, werd de 
stad door kalief Omar te Medina veroverd.
In 795 verkrijgt Karel de Grote van de Kalief van 

Bagdad het protectoraat over de christelijke Heilige Plaatsen. Het hospitaal 
wordt aan de goede zorgen van de Benedictijnen toevertrouwd. In de vol-
gende eeuwen bleef Jerusalem voor pelgrims naar de heilige plaatsen toe-
gankelijk.
In het jaar 1009 valt de fanatieke Egyptische Kalief El Hakim de christenen aan, 
vervolgt ze, vermoordt ze en vernielt al hun gebouwen in Jerusalem, waaron-
der het Heilig Graf en het hospitaal.
Betekende dit het einde van het verhaal ? Nee hoor, want zo ver is het nog 
lang niet. Amalfi, eerste machtige maritieme republiek ten zuiden van Napels 
beheerste toen de handel van de Westelijke Middellandse Zee. Het lukte de 
republiek met behulp van haar zeevloot de machtspositie van de Arabieren 
over te nemen en zij stichtte handelsposten tot in het Midden-Oosten. Zo 
komen kooplieden uit Amalfi rond 1048 terug in Jeruzalem. Ze krijgen dan van 
de kalief van Bagdad de toestemming om in die stad een abdij met hospitaal 
in de nabijheid van de kerk van het Heilig Graf te bouwen. De monniken zijn af-
komstig van het klooster van Santa Maria Latina nabij Amalfi. Pelgrims, zieken 
en armen, zonder onderscheid van ras, cultuur, persoonlijke of ideologische 
overtuiging, worden in het Hospitaal door een aparte lekenbroederschap ver-
zorgd. Ze dragen een genaaid wit borstkruis op hun zwarte benedictijnenkle-
ding van Cluny.
Daar waar de Arabische bezetters eerder verdraagzaam waren geweest, val-
len in 1070 de Turken Palestina binnen. Een jaar later wordt Jeruzalem door de 
Turken veroverd. Christenen en pelgrims worden op een wilde en wrede wijze 
afgeperst en weggejaagd.
Paus Urbanus II lanceert de Eerste Kruistocht. Op vrijdag 15 juli 1099 wordt 
het sein tot de aanval gegeven en diezelfde dag nog valt de Heilige Stad in 
handen van de christenen. Bij de zegevierende intocht in Jeruzalem staat het 
Sint-Janshospitaal met zijn Broederschap onder de leiding van Broeder Ge-
rard. Op 15 februari 1113 richtte Paus Paschalis II tot Broeder Gérard de bul 
“Piae postulatio voluntatis”, waarin hij de Broederschap goedkeurde en onder 
rechtstreekse bescherming van de Heilige Stoel plaatste; bovendien moest zij 
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voortaan geheel onafhankelijk zelf haar leider kiezen. Zo werd zij de zelfstan-
dige Hospitaalorde, gewijd aan St. - Jan de Doper, die als doel het verzorgen 
van zieke en gewonde pelgrims bleef behouden.
Broeder Gérard sterft in 1120 te Jeruzalem. Zijn opvolger Raymond du Puy 
noemde zich Meester en wordt als de tweede Grootmeester van de Orde 
beschouwd. Op zijn aandringen voerde Paus Honorius II kort voor 1130 een 
reorganisatie van de snel groeiende Orde door: zij zou bestaan uit Ridders, 
Priesters en dienende Broeders. Voor de geprofeste Ridders (zij die de gelof-
ten van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede hadden afgelegd) werd een 
leefregel vastgesteld naar Augustijns model. 
Het embleem bleef het achtpuntige 
kruis dat in de vlag van Amalfi voor-
kwam, terwijl de vanouds gevoerde 
vlag met het witte Latijnse kruis werd 
gehandhaafd. Voornaamste doel 
bleef het « obsequium pauperum » , 
de verzorging van zieken en behoef-
tigen, maar er kwam bij de « tuitio 
fidei » , de verdediging van het geloof 
als militaire taak. Tot op de dag van 
vandaag is de Orde van Malta een ka-
tholieke ridderlijke Orde, met de zorg 
voor zieken en hulpbehoevenden als 
voornaamste taak.

De huidige activiteiten van de Orde van Malta in België en op 
internationaal vlak.
Aansluitend bij het historisch verhaal zal ingegaan worden op de verschillende 
activiteiten die door de Hospitaliteit van de Belgische vereniging van de Orde 
van Malta worden bewerkt. Speciale aandacht zal gegeven worden aan de hy-
giënehuizen in Gent, Brussel en Luik, waar de Orde aan de daklozen basishy-
giëne aanbieden, douche, wasserij, infirmerie en praatcafé.Verder zal worden 
ingegaan op de internationale activiteiten van de Orde van Malta.

Deze lezing zal verzorgd worden door twee leden van de Orde van Malta. Het 
historische luik zal verzorgd worden door de heer Benoit de Maere d’Aertryc-
ke, ridder in Obediëntie van de Orde van Malta. Hij is jurist en werkzaam ge-
weest in een verzekeringsmaatschappij. Thans is hij voorzitter en/of bestuurs-
lid van diverse sociaal-culturele verenigingen. De heer Christian de Ghellinck 
d’Elseghem, ridder van de Orde van Malta, is industrieel ingenieur en automer- 
dealer in Brussel. Hij is bestuurslid van de Belgische vereniging van de Orde 
van Malta.

“ONZE BROEDERSCHAP ZAL 
NOOIT VERGAAN WANT DE 
BODEM WAARIN ZIJ HAAR 
WORTELS HEEFT, IS DE 
ELLENDE IN DE WERELD ; 
ONZE BROEDERSCHAP ZAL 
BLIJVEN BESTAAN ZOLANG 
HET GOD BEHAGE DAT ER 
MENSEN ZIJN DIE HET LEED 
WILLEN VERZACHTEN EN 
DE ELLENDE DRAAGLIJKER 
WILLEN MAKEN”
Gelukzalige Broeder Gérard (+ 1120), 
Stichter van de Orde.
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maandag 7 november 2016 – 14.00 uur

De levens van Jan Six.

GEERT MAK.

Dit is het verhaal van Jan Six, zijn familie en zijn vele levens. Zijn portret geldt 
als het mooiste dat zijn vriend Rembrandt ooit maakte, het hangt – uniek – nog 
steeds in het familiehuis aan de Amstel. Jan kende iedereen in het 17e-eeuw-
se Amsterdam, van Vondel tot Spinoza. Maar wat ging er werkelijk om in het 
hoofd van deze 17e-eeuwse patriciër en kunstverzamelaar? Zijn kladboek is 
bewaard gebleven in het rijke familiearchief: duizenden aantekeningen, varië-
rend van recepten, anekdotes en godsdienstige beschouwingen tot zeldzaam 
schunnige grappen.

Na hem kwamen nieuwe mannen: binnen de familie Six heet de oudste zoon 
van de oudste zoon altijd weer Jan Six, tot de dag van vandaag. Ze werden 
burgemeester en wetenschapper, ze verwierven grote rijkdom en strompel-

den soms ook weer gebocheld, arm 
en eenzaam door het leven. Het is 
allemaal verstopt in datzelfde familie-
huis: in eindeloze correspondenties, 
door vier eeuwen heen, over kleine 
en grote zaken – zelfs met George 
Washington – in dagboeken en noti-
ties en in alles wat de Sixen verder 
bewaarden, tot hun balboekjes toe.

De levens van Jan Six is het verhaal 
van een Amsterdamse elitefamilie 
door vier eeuwen heen. Het is tegelijk 
het verhaal van de stad en de tijd-
geest, van ambities en beperkingen, 
van grandeur en de eeuwige angst 
voor de neergang.

Geert Mak groeide op in Friesland, 
als zoon van een gereformeerd pre-
dikant. Hij studeerde staatsrecht en 

rechtssociologie in Amsterdam. Hij koos echter al snel voor de journalistiek, en 
werkte voor de Groene Amsterdammer, NRC-Handelsblad en de  VPRO-ra-
dio. Hij is mede-oprichter en redacteur van het tijdschrift voor literaire non-fictie 
Atlas. Hij publiceerde boeken over bestuur, politiek, de stad Amsterdam, het 
dorp Jorwerd, en Nederland en Europa in de 20e eeuw. Zijn laatstverschenen 
boek is Reizen zonder John. Amerika 1960-2010. 
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maandag 14 november 2016 – 14.00 uur

De dood van de literatuur ?

PROF. DR. DIRK DE GEEST – KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN.

De jongste tijd staat de literatuur permanent in een negatief daglicht: ze wordt 
geregeld voor dood verklaard. Literaire teksten halen niet langer het niveau van 
voorheen, lezers haken massaal af, literatuur biedt niet langer een antwoord 
op de noden van onze tijd… Het lijkt erop alsof de literatuur haar eeuwenoude 
prestige heeft verloren, alsof ze niet langer de essentiële functies uit het ver-
leden vervult. 
In deze lezing wordt die diagnose onderzocht. Waarom zou de literatuur dood 
zijn? Wat betekent dat eigenlijk voor de literatuur, vroeger en nu? En vooral, 
hoe is het tegenwoordig met de literatuur gesteld. De antwoorden op deze 
cruciale kwesties zijn nog verrassender (en controversiëler) dan de vragen zelf.

Prof. dr. Dirk de Geest is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Letteren van 
de KU Leuven en lid van de onderzoeksgroep literatuur en cultuur. Hij doceert 
Moderne Nederlandse letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap. Hij is 
een fervent lezer en bibliofiel. Literatuur is voor hem bijzonder belangrijk, in zijn 
eigen leven én in de maatschappij. De vele boeken die hij in de loop van zijn aca-
demische loopbaan heeft verworven, maar even goed de eenvoudige poëzie- 
bundeltjes uit zijn jeugd, zijn er om “gebruikt te worden”. Zijn omvangrijke  
publicatielijst situeert zich op het vlak van theoretische literatuurwetenschap-
pelijke bijdragen, maar ook op dat van het vulgariseren:  geregeld schrijft hij 
teksten voor een breder publiek in bijvoorbeeld Ons Erfdeel of de Poëziekrant. 
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maandag 21 november 2016 – 14.00 uur

Onze zee en kust anders bekeken: een virtuele reis.

DR. JAN SEYS – VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE.

Het is een cliché te stellen dat we op een Blauwe Planeet leven. We moeten 
heus de ruimte niet in om vast te stellen dat niet het land, maar de zeeën en 
oceanen het beeld van de aarde bepalen. Toch kan het geen kwaad even stil 
te staan bij het belang van deze immense watervlaktes op onze samenleving. 
En hoe ons weer en klimaat erdoor worden gestuurd, allerlei natuurlijke rijk-
dommen eruit kunnen worden gewonnen of wat oceanen en energie gemeen 
hebben. Ook loont het de moeite in te zoomen op de fascinerende geheimen 
van de diepzee, de gifmechanismen en eetbaarheid van kwallen of op de ver-
anderingen die zich in de loop van de geschiedenis in het zilte nat hebben 
afgespeeld.  

Bij elk van deze verhalen speelt onderzoek en kennisvergaring een niet on-
belangrijke rol, hoe moeilijk het bedrijven van wetenschap op zee soms ook 
kan zijn. Met onbemande duikklokken duizenden meters afdalen naar donkere 
dieptes, slechter gekend dan de maan. Aan de hand van satellietbeelden wij-
zigingen in zeespiegelhoogte of voedselrijkdom aflezen, of door geluidsgolven 
scheepswrakken opsporen. Veel kan tegenwoordig, tot het uitrusten van zee-
olifanten met meetapparatuur om metingen te verrichten waar zelfs de meest 
geperfectioneerde boei of profiler niet geraakt. En wat meer is, onderzoek op 
zee wordt gekenmerkt door een interdisciplinaire benadering en een geest van 
samenwerking.  

Ook dichter bij huis kunnen zee en kust nog verrassen. In het boek “Onze kust 
anders bekeken” - dat eind 2009 van de drukpersen rolde - neemt de auteur 
de lezer mee op sleeptouw langs onze kust, aan de hand van een 25-tal ge-
documenteerde verhalen. Hoe het dezer dagen met de zeehonden is gesteld, 
hoe ver je op zee kunt zien of waarom de zeespiegel nooit een echte spiegel is. 
Vanwaar het lenteschuim op onze stranden afkomstig is en waar je heen moet 
om je temidden van de historische Zwingeul te wanen. Een selectie hieruit 
komt aan bod tijdens de virtuele reis in deze presentatie.   

Dr. Jan Seys is als marien bioloog, gebeten door zee en kust. Na twaalf jaar 
wetenschappelijk onderzoek te hebben verricht in de Noordzee, het Neder-
landse Deltagebied, het Schelde-estuarium en aan de Keniaanse kust, te-
kende hij in 2000 als communicatieverantwoordelijke bij het pas opgerichte 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Vanuit die functie brengt hij zijn kennis en 
fascinatie voor de zee – als spreker, auteur en organisator van evenementen – 
wat graag over op een breed publiek. In de geest van het tijdschrift De Grote 
Rede, waarvan hij de bezieler en eindredacteur is, neemt hij de lezer ook in het 
boek ‘Onze Kust anders Bekeken’ (Bronzen Huis, 2009) mee op een enthou-
siasmerende, virtuele en nooit eerder vertelde reis langs onze Noordzeekust.
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maandag 28 november 2016 – 14.00 uur

De biologie van verouderen: inspiratie uit het  
dierenrijk.

PROF. DR. LIESBET TEMMERMAN – KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN.

Dankzij wetenschappelijke vooruitgang, gezondheidszorg en bewuste le-
venswijze worden mensen wereldwijd ouder dan voorheen. De kers op de 
verouderingstaart is er echter niet voor iedereen: sommigen onder ons trans-
formeren tot superfitte senioren, terwijl anderen hun laatste levensjaren in 
slechte gezondheid doorbrengen. Dat spectrum van individuele verschillen is 
het gevolg van een samenspel van genetische aanleg en omgevingsfactoren. 
Indien we deze balans zouden begrijpen, kunnen we dus tussenkomen in de 
snelheid en manier van menselijk verouderen: een aantrekkelijke gedachte! 
Omdat het bestuderen van menselijk verouderen ettelijke eeuwen in beslag 
zou nemen en op praktische problemen botst, gaan wetenschappers vaak op 
zoek naar inspiratie bij onze dichte én verre verwanten in het dierenrijk. In deze 
lezing bekijken we samen hoe het fundamenteel biologisch onderzoek ons op 
weg kan helpen naar een gezonde oude dag.

Prof. dr. Liesbet Temmerman is master in de biochemie en doctor in de we-
tenschappen, optie biochemie en biotechnologie van de KU Leuven. Na haar 
doctoraat was ze als postdoctoraal medewerker één jaar werkzaam aan de 
Universiteit van Melbourne (Australië). Na dit jaar was ze vier jaar postdoctoral 
fellow van het FWO-Vlaanderen en deed ze onderzoek aan het departement 
biologie van de KU Leuven. In oktober 2015 werd ze aan deze universiteit lid 
van het zelfstandig academisch personeel ( BOF-ZAP tenure track professor), 
verbonden aan het laboratorium Moleculaire en Functionele Neurobiologie.
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maandag 5 december 2016 – 14.00 uur

De rol van het Grondwettelijk  
Hof in het federale België.

PROF. DR. JAN THEUNIS – UNIVERSITEIT HASSELT.

“Grondwettelijk Hof: ‘Regeling dubbele familienaam discriminerend voor vrou-
wen’”, “Grondwettelijk Hof verwerpt Vlaams verzet tegen federale economische 
diplomatie” en “Grondwettelijk Hof: verenigingen hebben ook recht op financië-
le compensatie”. Het is maar een greep uit de recente krantenkoppen over het 
Grondwettelijk Hof. Die toont meteen aan dat het Grondwettelijk Hof over heel 
wat uiteenlopende materies uitspraak doet. Maar uit zijn naam blijkt al dat dat Hof 
dat altijd zal doen vanuit eenzelfde bril: die van de grondwettigheid van de bestre-
den regeling. In deze lezing wordt nader toegelicht wat precies de rol is van het 
Grondwettelijk Hof en op welke wijze dit Hof bijdraagt aan zowel de grondrech-
tenbescherming van de individuele burgers als het communautaire en politieke 
evenwicht in het federale België.
De belangrijkste taak van het Grondwettelijk Hof is om na te gaan of de verschil-
lende wetgevers die ons land rijk is, zelf geen fouten begaan bij het maken van 
wetten. In een rechtsstaat is het immers belangrijk dat ook de overheid zelf be-
paalde regels respecteert wanneer zij de burgers bestuurt. Dat geldt zelfs voor 
het Parlement, de gekozen vertegenwoordigers van het volk. Ruw geschetst 
kunnen deze wetgevers op twee manieren in de fout gaan. Vooreerst kunnen zij 
regelgeving aannemen in een domein waarvoor zij niet bevoegd zijn. Gelet op de 
vele wetgevers die er in België zijn (denk maar aan het naast elkaar bestaan van 
het federale Parlement, het Vlaamse Parlement, het Waalse Gewestparlement en 
het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement en dan hebben we ze nog niet allemaal 
genoemd !), is het afbakenen van wie wat mag regelen, niet steeds eenvoudig en 
kunnen bevoegdheidsconflicten makkelijk de kop opsteken. Het Grondwettelijk 
Hof, dat vroeger Arbitragehof heette, werd aanvankelijk opgericht als arbiter in dit 
soort institutionele conflicten tussen verschillende wetgevers. Door de jaren werd 
de missie van het Hof echter uitgebreid en dat mag nu, als Grondwettelijk Hof, ook 
de inhoud van de wetten controleren. Het Hof gaat dan na of hierin de grondrech-
ten van de burgers, zoals het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie, 
gerespecteerd worden. In de lezing worden deze twee controlemogelijkheden van 
het Hof toegelicht en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de recht-
spraak die de aandacht van het grote publiek hebben getrokken.

Prof. dr. Jan Theunis studeerde rechten aan de KU Leuven en promoveer-
de in 2007  tot doctor op een proefschrift “De greep van de wetgever op de 
rechter”. Tussen 2007 en 2011 doorliep hij de gerechtelijke stage, dit is de 
beroepsopleiding tot magistraat, aan het parket en de rechtbank in Hasselt. 
In 2011 keerde hij terug naar de universiteit. Sindsdien is hij docent aan de 
Universiteit Hasselt en heeft hij een onderwijs- en onderzoeksopdracht over 
grondwettelijk recht en rechtsbescherming tegen de overheid.
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maandag 12 december 2016 – 14.00 uur

Nucleaire technologie in de 21e eeuw. Quo Vadis? …  
Zijn onze kerncentrales aangetast? Wat met onze 
nucleaire afvalstoffen?
PROF. DR. WALTER BOGAERTS – KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN.

De lezing zal enige technisch-wetenschappelijke achtergrond geven bij de 
huidige problematiek van de “door scheurtjes aangetaste” Belgische kerncen-
trales, evenals de mogelijke gevolgen in een globale internationale context. 
Tevens zal aandacht worden besteed aan het bredere kader van de nucleaire 
technologie en zal worden ingegaan op de nucleaire afvalproblematiek.

Prof. dr. Walter Bogaerts is burgerlijk scheikundig ingenieur en doctor in de 
toegepaste wetenschappen (KU Leuven, resp. 1977 en 1981). Hij is tevens 
alumnus van Cambridge University en was als Fulbright fellow verbonden aan 
SRI-International (Stanford Research Institute). Hij is gewoon hoogleraar aan 
de KU Leuven en gasthoogleraar aan de UGent. Van 2008 tot 2013 was hij 
tevens algemeen directeur van Belgoprocess, de Belgische verwerker van nu-
cleaire afvalstoffen.
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4 januari 2016 – 14.00 uur

Weihnachtsoratorium van Johan Sebastian Bach.

ROSE-MARIE HENDRIKX – KUNSTACADEMIE  NOORD-LIMBURG.

Johann Sebastian Bach com-
poneerde zijn bekende Wei-
hnachtsoratorium toen hij als 
cantor werkzaam was in Leip-
zig. Hij was er verantwoordelijk 
voor de muziekuitvoeringen van 
de vier kerken van de stad en 
moest regelmatig nieuwe wer-
ken ten gehore brengen. Zo 
klonk het Weihnachtsoratorium 
voor het eerst in de kerstperiode 
van 1734. De titel van het werk 
is wat misleidend: het is geen 
oratorium in strikte zin, maar een 
grootschalige cyclus van zes 
cantates destijds uitgevoerd op 
de zes feestdagen van Kerstmis 
tot Driekoningen. 

De muzikale vertelling ontvouwt 
zich net zoals in de passies van 
Bach met drie tekstlagen: bij-
belpassages, koraalteksten en 
nieuw geschreven poëzie. Daar 
vloeien recitatieven, aria’s, ario-

so’s en koren uit voort. In tegenstelling tot de dramatische passies, is het 
Weihnachtsoratorium meer beschouwend van aard. De nadruk ligt niet zozeer 
op het vertellen van het verhaal, het is eerder een reflectie op de bekende 
kerstgeschiedenis.

Uit het Weihnachtsoratorium worden de mooiste muzikale momenten gelicht 
door Rose-Marie Hendrikx. 

Rose-Marie Hendrikx studeerde Muziekwetenschappen aan de KU Leuven 
en behaalde een Eerste Prijs Notenleer en Pedagogisch diploma aan het Lem-
mensinstituut. Ze is docente Algemene Muziekcultuur en Muziekgeschiedenis 
aan de Kunstacademie Noord-Limburg. Daarnaast geeft ze regelmatig voor-
drachten en luistercursussen.
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maandag 9 januari 2017 – 14.00 uur

De biologie van autisme: een verhaal over zenuwen, 
kinderen, moeders en hun omgeving.

PROF. DR. BERT BRÔNE – UNIVERSITEIT HASSELT.

Een verstoorde ontwikkeling van de 
hersenen in de foetale fase speelt 
een belangrijke rol bij het ontstaan 
van ontwikkelingsaandoeningen 
zoals autisme spectrum stoornis-
sen (ASS). Er zijn verschillende 
genetische risicofactoren voor ASS 
bekend die, over het algemeen, 
een verandering in de communi-
catie tussen zenuwcellen verstoren 
met een impact op sociale en cog-
nitieve eigenschappen als gevolg. 
Genetische factoren kunnen echter 
maar 60% van het ontstaan van 
ASS verklaren. Ongezonde omge-
vingsfactoren tijdens de hersen-
ontwikkeling, gaande van infecties 
tot vervuiling en stress, verhogen 
eveneens het risico op ASS. Re-
cent onderzoek toont aan dat deze 
omgevingsfactoren via de activa-
tie van het immuunsysteem van 
de zwangere moeder de normale 
hersenontwikkeling van de foetus 
kunnen verstoren. In het labora-
torium voor neurofysiologie onderzoeken we hoe zowel infecties tijdens de 
zwangerschap als genetische factoren de normale groei van zenuwcellen in 
de hersenen verstoren.

Prof. dr. Bert Brône studeerde biologie aan het Limburgs Universitair Cen-
trum (LUC nu Universiteit Hasselt) en aan de Universiteit Antwerpen. In 2003 
behaalde hij aan het LUC een doctoraat in de Biomedische Wetenschappen. 
Nadien was hij postdoctoraal onderzoeker, achtereenvolgens aan de  afdeling 
Moleculaire Celbiologie van de KU Leuven, de afdeling neurowetenschappen 
van Janssen Pharmaceutica en het Biomedisch Onderzoeksinstituut van de 
UHasselt. In 2016 werd hij aan de UHasselt tot hoofddocent neurobiologie van 
ontwikkeling en veroudering benoemd. 
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maandag 16 januari 2017 – 14.00 uur

Rede en religie..

PROF. DR. RENÉ GABRIËLS – UNIVERSITEIT MAASTRICHT.

Zijn rede en religie met elkaar ver-
enigbaar ? Of zijn religieuze opvat-
tingen onredelijk ? Moet het theïsme 
niet plaats maken voor het atheïsme 
? Of is er wetenschappelijk bewijs 
voor het bestaan van God ? Is de 
kosmos niet het resultaat van ‘intelli-
gent design’ ? Of is God dood? 

Laten het Christelijk, Islamitisch en 
Joods fundamentalisme en de op-
komst van IS niet zien dat het geloof 
vreselijke uitwassen kent ? Moet de 
vraag naar de relatie tussen geloven 
en weten niet op een nieuwe manier 
aan de orde worden gesteld ? Deze 
en andere vragen staan in de lezing 
centraal. Daarbij wordt niet alleen 
gefocust op het Christendom, maar 
ook op de Islam, het Jodendom en 
andere religies. 

De vragen rondom religie worden 
belicht in zowel filosofisch als so-
ciaalwetenschappelijk perspectief. 
Zo zullen onder meer de denkbeel-
den van Kant, Darwin, Kierkegaard, 
Durkheim, Nietzsche, Freud, Ha-
bermas, Dawkins en Taylor aan bod 
komen. 

Prof. dr. René Gabriëls is filosoof en sociaal wetenschapper en  promoveerde 
op een proefschrift met als titel ‘Intellectuelen in Nederland. Publieke controversen 
over kernenergie, armoede en Rushdie’. Hij als docent filosofie verbonden aan 
de Universiteit Maastricht. Hij schreef boeken over racisme, intellectuele en 
lokale democratie. Voorts redigeerde hij boeken over onder meer de integratie 
van vreemdelingen, filosofische werken en de Duitse filosofie. Momenteel doet hij 
onderzoek naar voedselbanken. Hij is redacteur van het filosofische tijdschrift Krisis  
(www.krisis.eu) en medewerker van Sociologie Magazine.



21

maandag 23 januari 2017 – 14.00 uur

Het gebruik van technologie voor revalidatie: 
opportuniteiten en valkuilen.

PROF. DR. ANNICK TIMMERMANS – UNIVERSITEIT HASSELT.

Door het verouderen van de bevolking en door een toename van de seden-
taire levensstijl, neemt ook de chronische-pijnproblematiek toe. Oefentherapie 
kan pijn en beperkingen verminderen, maar de trainingseffecten blijven vaak 
gering. Ook blijkt het voor patiënten soms moeilijk om de thuisoefeningen cor-
rect uit te voeren in afwezigheid van een kinesitherapeut. Hier ligt een groot 
potentieel voor het gebruik van revalidatietechnologie. Die kan een therapeut 
niet vervangen, maar wel aanvullen. Revalidatietechnologie kan oefeninstruc-
ties aanbieden (in realistische of virtuele context), maar ook de prestaties van 
de patiënt registreren en er feedback op geven. Zo kan de patiënt monitoren 
of een oefensessie goed verlopen is, en kan de behandelvoortgang in de tijd 
gevolgd worden.  Ook kan revalidatietechnologie het oefenaanbod verhogen. 
De spreker geeft een overzicht van de verschillende toepassingen in het snel 
groeiende domein van revalidatietechnologie. 

Prof Dr. Annick Timmermans studeerde motorische revalidatie en kinesithe-
rapie aan de KU Leuven en specialiseerde zich in musculoskeletale revalidatie 
[<spieren en skelet] aan University College London. Ze behaalde een docto-
raat op een proefschrift “Technologie ondersteunde revalidatie van arm- en 
handvaardigheid” aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Dit was ook 
het onderwerp van haar postdoctoraal onderzoek aan Universiteit Maastricht. 
Sinds oktober 2012 is Annick Timmermans werkzaam als docent aan Uni-
versiteit Hasselt (Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, Dept 
Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie) waar zij verantwoordelijk is voor 
onderwijs en onderzoekop dit gebied, en voor klinische stages. Ze doet onder-
zoek naar de meerwaarde van het gebruik van revalidatietechnologie voor de 
evaluatie en behandeling van musculoskeletale problematiek. 
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maandag 30 januari 2017 – 14.00 uur

Van George Lemaitres Big Bang tot Einsteins  
gravitatiegolven.

PROF. DR. THOMAS HERTOG – KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN.

In 1927 breekt een jonge Belgische priester en natuurkundige met de aloude 
en diepgewortelde idee van een statisch heelal. Georges Lemaitre stelt op 
basis van Einsteins relativiteitstheorie dat ons heelal uitdijt en ontketent zo een 
ware revolutie in ons denken over de kosmos. In de jaren ’30 werkt Lemaitre 
zijn ideeën verder uit en legt zo de basis van wat we vandaag kennen als het 
oerknalmodel van het heelal.

In de lezing zal prof. Thomas Hertog de verwevenheid van de verschillende 
persoonlijke, historische en wetenschappelijke factoren bespreken die aan de 
basis hebben gelegen van Lemaitres briljante ontdekking. Hij zal ook stilstaan 
bij de reacties van de internationale wetenschappelijke wereld ten aanzien van 
Lemaitre’s hypothese, gaande van Einsteins initiële negatieve houding tot de 
uiteindelijke observationele vindicatie van het uitdijende heelal met de ontdek-
king van de kosmische achtergrondstraling in 1965, net voor Lemaitres overlij-
den. Tenslotte beschrijft  hij hoe Lemaitre’s visie van de oerknal niet enkel terug 
te vinden is in moderne kosmologische modellen, maar bovendien centraal 
staat in het ambitieuze experimentele programma rond Einsteins gravitatie-
golven.

Prof. dr. Thomas Hertog studeerde Natuurkunde aan de KU Leuven. Hij be-
haalde zijn doctoraat aan de Universiteit van Cambridge met een proefschrift 
waarin hij de oorsprong van de kosmische expansie onderzoekt. Hij werkte als 
onderzoeker eerst aan de Universiteit van Californie en werd in 2005 fellow aan 
het CERN in Genève. Hij keerde terug naar Belgie in 2011 onder het Odysseus 
programma van de Vlaamse regering en werd hoogleraar aan het Instituut voor 
Theoretische Fysica van de KU Leuven.
Hij is een internationaal gerenommeerde kosmoloog en werkt nauw samen 
met Stephen Hawking. Aan de KU Leuven leidt hij een onderzoeksgroep die 
de oerknal bestudeert op basis van de snaartheorie, een speculatieve theorie 
die potentieel geldig blijft bij de oerknal, waarbij begrippen als ruimte en tijd 
hun betekenis verliezen. Hij geeft zowel gespecialiseerde als populariserende 
lezingen en voor zijn onderzoek was en is er veel aandacht in mediakanalen in 
binnen- en buitenland. 
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maandag 6 februari 2017 – 14.00 uur

Ethische grenzen aan technische innovatie in  
reproductieve geneeskunde.

PROF. DR. PETRA DE SUTTER – UNIVERSITEIT GENT.

Onvruchtbaarheid treft één koppel op zes en kan vandaag de dag meestal worden 
opgelost via geassisteerde voortplantingstechnieken zoals hormonale stimulaties, 
inseminaties of in-vitrofertilisatie. Sinds Louise Brown, de eerste IVF-baby, gebo-
ren in 1978, hebben we een lange weg afgelegd. Invriezen van embryo’s, behan-
deling van ernstige mannelijke onvruchtbaarheid via ICSI (intracytoplasmatische 
sperma injectie), genetische screening van embryo’s … het is allemaal mogelijk 
en wordt als routine toegepast in onze fertiliteitcentra. Grenzen worden steeds 
verder opgeschoven. We kunnen nu ook eicellen invriezen voor vrouwen die geen 
partner hebben en hun vruchtbaarheid willen bewaren, we voeren draagmoeder-
behandelingen uit en transplanteren baarmoeders, en straks maken we zaadcel-
len en eicellen via stamceltechnologie. Dit alles brengt echter ethische dilemma’s   
mee en doet het maatschappelijk debat oplaaien, met de vraag of wat technisch 
mogelijk is, ook moet worden toegepast. En wat met het kind in het hele verhaal? 
Hoe zit het met de anonimiteit van zaadcel- en eiceldonoren? Hebben mensen 
recht op een kind? Wie beslist wie geholpen kan worden? Gaan we alle embryo’s 
in de toekomst screenen op erfelijke kenmerken? Maar andere belangrijke vragen 
zijn meer in het algemeen hoe we met onze vruchtbaarheid willen omgaan in 
de toekomst. Vriezen we met z’n allen eicellen in op jonge leeftijd, eventueel op 
kosten van onze werkgever of de ziekteverzekering, om na onze carrière aan kin-
deren te beginnen? En welke familiale samenlevingsvormen komen op ons af? We 
zijn intussen vertrouwd met lesbische en homoseksuele ouders of alleenstaande 
moeders, maar zijn we klaar voor drie-of zelfs vier-ouder-gezinnen? De technolo-
gische én maatschappelijke vooruitgang gaat zo snel dat ethici, juristen en politici 
amper kunnen volgen. In deze lezing proberen we inzicht te brengen in de weten-
schappelijke en ethische grenzen aan de moderne voortplantingstechnologieën.

Prof. dr. Petra De Sutter studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent  
en doctoreerde er in de biomedische wetenschappen. Na haar doctoraat ver-
bleef ze aan de Universiteit van Chicago  en deed er fundamenteel onder-
zoek naar de genetica van eicellen (van mensen en muizen). Ze specialiseerde 
tevens in de gynaecologie. Ze behaalde ook het aggregaat voor het hoger 
onderwijs. In 2000 werd ze hoogleraar aan de Universiteit Gent. Later werd ze 
daar buitengewoon hoogleraar en hoofd van de afdeling Reproductieve Ge-
neeskunde van het Universitair Ziekenhuis Gent. Haar onderzoekdomein is in 
het bijzonder het polycystisch ovariumsyndroom [problemen met de eisprong 
en de eierstokken] en de verschillende technieken van medisch begeleide 
voortplanting. Samen met haar onderzoeksteam verricht ze onderzoek naar 
embryonale stamcellen, het eicelactivatiemechanisme en fertiliteitspreservatie. 
Zij is tevens senator voor de partij Groen.
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maandag 13 februari 2017 – 14.00 uur

Samenleven met overtuiging(en): over religie, 
atheïsme en democratie.

PROF. DR. PATRICK LOOBUYCK – UNIVERSITEIT ANTWERPEN.

Samenleven in diversiteit is geen gemakkelijke oefening. Het kan alleen als ieder-
een de morele uitgangspunten van de seculiere samenleving aanvaardt: mensen 
moeten altijd als vrije en gelijke burgers behandeld worden. In deze lezing zullen de 
historische en filosofische achtergrond en de betekenis van ons seculier politiek 
model uitgelegd worden. De ideeën zullen ook toegepast worden op concrete 
onderwerpen als levensbeschouwing in de publieke ruimte, levensbeschouwe-
lijk onderwijs, vrijheid van meningsuiting etc. Er zal niet alleen aandacht besteed 
worden aan de manier waarop we politiek gezien met diversiteit moeten omgaan, 
maar ook aan de vraag op welke manier de levensbeschouwingen zelf met het 
seculiere uitgangspunt in het reine kunnen komen. De discussie over de (on)mo-
gelijkheid van een Euro-Islam is daar een actueel voorbeeld van.

Prof. dr. Patrick Loobuyck studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU 
Leuven en Moraalwetenschappen aan de UGent. Hij is doctor in de moraalwe-
tenschappen. Thans is hij  als hoogleraar verbonden aan het Centrum Pieter Gillis 
van de Universiteit Antwerpen, waar hij het vak Levensbeschouwing doceert. Hij 
is tevens als gastprofessor verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraal-
wetenschappen van de UGent, waar hij onder meer politieke filosofie doceert.  
Zijn onderzoek focust op religie in de democratische, seculiere samenleving - met 
bijzondere aandacht voor kerk-staat verhoudingen, de filosoof Jürgen Habermas, 
levensbeschouwelijk onderwijs, geschiedenis van tolerantie en liberale neutraliteit.
Hij is de auteur van onder meer deze boeken: Samenleven met overtuiging(en) 
(2015), De lokroep van IS (2015), Meer LEF in het onderwijs (2014) en De seculiere 
samenleving (2013).
Ook in het publiek debat over levensbeschouwing, onderwijs en democratie is hij 
een gewaardeerde stem.
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maandag 20 februari 2017 – 14.00 uur

Massamedia: Vredesduiven of oorlogsstokers ?

PROF. PETER VERLINDEN – KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN.

Deze lezing handelt over de werking van de massamedia (televisie, radio, kran-
ten), vooral in het kader van conflictsituaties (oorlogen, terrorisme, ...), vanaf 
de nieuwsselectie tot de manier waarop media een invloed kunnen uitoefenen 
op het verloop van het conflict en het conflict op de werking van de media. 
Met concrete voorbeelden wordt aangetoond hoe de massamedia wereldwijd 
functioneren.

Prof. Peter Verlinden studeerde aan de KU Leuven en behaalde het diploma 
van licentiaat in de Politieke Wetenschappen, van licentiaat in de Communica-
tiewetenschappen en van master of Social and Cultural Anthropology. Hij was 
ook assistent bij prof. dr. Wilfried De Wachter. Na deze academische periode 
volgt een loopbaan in de journalistiek. Meest bekend werd hij als hoofd van de 
buitenlandredactie van de VRT en als eindredacteur van het VRT-journaal. In die 
functie geeft hij geregeld lezingen in binnen-en buitenland over de aanpak van 
de internationale berichtgeving op de Vlaamse openbare omroep. Sinds 2008 is 
hij ook gastdocent aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven 
( opdracht: ‘Media en Internationale Conflicten) en is hij docent ‘Buitenlandjour-
nalistiek’ aan HOWEST.
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maandag 6 maart 2017 – 14.00 uur

De schaal van Thomas (of Critical Thinking:  
basisprincipes en toepassingen). 

PROF. DR. JOHAN BRAECKMAN – UNIVERSITEIT GENT.

 
In deze voordracht wordt onderzocht waarom mensen zo kwetsbaar zijn voor 
mentale infectie door onwaarschijnlijke of ronduit waanzinnige overtuigingen. 
Inzichten ontwikkeld in diverse disciplines, zoals de sociale psychologie, de 
informele logica en de neurowetenschappen, maken duidelijk hoe snel het 
menselijk redeneren de mist ingaat, hoe makkelijk men foute verbanden legt, 
verkeerde statistische inschattingen en al te snelle veralgemeningen maakt, 
en dergelijke meer. 

Wetenschappelijk geschoolde mensen, in het bijzonder diegenen werkzaam in 
wetenschappelijk onderzoek, zijn tot op zekere hoogte beter gewapend tegen 
het besmettingsgevaar dat uitgaat van irrationele en pseudowetenschappe-
lijke opvattingen. Maar daar staat tegenover dat ze ook beter in staat zijn tot 
het ‘rationaliseren’ van overtuigingen die men om slechte redenen opdeed, 
waardoor ze langer vasthouden aan foute ideeën. 
Met andere woorden, niemand is volstrekt immuun voor pseudowetenschap, 
bijgeloof en irrationeel denken. Naast he behandelen van pseudowetenschap-
pelijke theorieën geeft de spreker ook historische en actuele voorbeelden van 
ogenschijnlijk wetenschappelijke en objectieve opvattingen die niettemin geïnfec-
teerd bleken door drogredenen en foute vooronderstellingen. Gaandeweg wordt 
verduidelijkt wat de verschillen zijn tussen wetenschap en pseudowetenschap.  

Een volkomen vorm van rationaliteit is wellicht niet haalbaar, maar we zijn wel 
in staat om een beter inzicht te verwerven in de vele, vaak verrassende ma-
nieren waarop ons brein informatie verwerkt en creëert die niet met de realiteit 
strookt. Eenieder die de kwaliteit van zijn denken wenst te bevorderen, kan 
baat hebben bij de studie van de inzichten die zijn voortgebracht door de 
discipline die bekend staat als Critical Thinking.

Prof. dr. Johan Braeckman studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit 
Gent. Daarna volgde hij Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel. 
In 1993-1994 studeerde hij Environmental History en Human Ecology aan de 
Universiteit van Californië in Santa Barbara. Hij promoveerde tot doctor in de 
wijsbegeerte aan de Universiteit Gent in 1997. Zijn proefschrift was getiteld 
`De natuurlijke orde tussen noodzaak en toeval, welwillendheid en vijandschap, 
ontwerp en evolutie: de darwinistische transitie’. Em. prof. dr. Etienne Ver-
meersch was zijn promotor.
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Sinds 1998 is hij voltijds professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwe-
tenschap van de Universiteit Gent. Zowel in onderwijs als onderzoek is hij er 
verantwoordelijk voor het vakgebied Wijsgerige Antropologie. Zijn onderzoek 
spitst zich toe op de wijsgerige problemen verbonden aan de levensweten-
schappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Hij 
werkt daarbij samen met een tiental doctorandi en postdoctorale onderzoe-
kers van de UGent en met andere binnen- en buitenlandse onderzoekers.
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maandag 13 maart 2017 – 14.00 uur 

Tandstamcellen toepassen in de regeneratieve 
geneeskunde, tissue-engineering en 3D printing.

PROF. DR. IVO LAMBRICHTS – UNIVERSITEIT HASSELT

Stamcellen zijn biologische entiteiten die de unieke eigenschap bezitten om 
zichzelf continu te vernieuwen terwijl zij daarbij ook ontstaan geven aan voor-
lopercellen die op hun beurt kunnen differentiëren naar diverse soorten vol-
wassen celtypes (vb. spiercel, botcel, zenuwcel,…). Een verzameling cellen 
met dezelfde eigenschappen vormen weefsels, terwijl verschillende weefsel-
types samen integreren tot een functioneel orgaan. Naast de ‘klassieke’ en 
algemeen gekende stamcelbronnen zoals beenmerg en navelstrengbloed, 
bevatten ook andere weefseltypes deze multipotente stamcellen (soms ook 
wel adulte stamcellen genoemd). Hieronder bevinden zich ook de oro-faciale 
weefsels zoals tandpulpa, parondotaal ligament, melktanden,… Het onder-
zoek spitst zich toe op het gebruik van deze oro-faciale stamcellen in tissue 
engineering en regeneratieve geneeskunde. Regeneratieve geneeskunde richt 
zich op het herstel van beschadigd weefsel na diverse vormen van schade.  Zo 
kan men stamcellen isoleren uit de tanden, deze vervolgens laten groeien op 
de juiste draagstructuur in aanwezigheid van de juiste groeifactoren waardoor 
deze botweefsel beginnen te produceren. Dit botweefsel zou dan gebruikt 
kunnen worden om de cortex van een geslonken kaak te verhogen waardoor 
plaatsing van implantaten terug mogelijk wordt.

Meer specifiek richt het onderzoek zich vooral op herstel van (perifere) zenuw-
schade (reinnervatie) en het herstel van bloedtoevoer in geval van onvoldoen-
de weefsel perfusie (revascularisatie). Beiden zijn zeer belangrijke aandachts-
punten binnen de regeneratieve geneeskunde.

Betreffende de reinnervatie is de onderzoeksgroep er recent in geslaagd om 
binnen het labo Schwanncellen (isolerende cellen van zenuwuitlopers) te ver-
krijgen vanuit humane dentale pulpa stamcellen. In vitro testen tonen aan dat 
deze cellen myelineschedes kunnen vormen en zenuwuitlopers van neuronen 
beschermen en isoleren.  Dierproeven toonden tevens het bewezen herstel 
van doorgesneden zenuwen aan. 

Daarnaast wordt er ook heel wat onderzoek verricht ter bevordering/herstel 
van bloedtoevoer in geval van onvoldoende weefselperfusie. Zo zijn er recent 
veelbelovende resultaten verkregen uit de implantatie van 3D-geprinte calci-
umfosfaat structuren geladen met humane stamcellen.

De lezing zal verder toelichting geven over het gebruik van lichaamseigen 
bloedcomponenten in weefselherstel. 
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Toekomstperspectieven binnen het labo zijn gericht op de verdere optimali-
satie van bovenvermelde technieken om zodoende een klinisch toepasbaar 
protocol uit te werken.

Prof. dr. Ivo Lambrichts behaalde het diploma van kandidaat-tandarts aan 
het Limburgs Universitair Centrum ( nu UHasselt) en het diploma van licen-
tiaat in de Tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.  Hij startte 
zijn loopbaan als assistent aan het LUC en werd vervolgens aspirant navor-
ser bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.  Hij doctoreerde aan het 
Limburgs Universitair Centrum. Hij is als gewoon hoogleraar microscopische 
anatomie verbonden aan de Universiteit Hasselt waar hij tevens vice-decaan 
is van de Faculteit Geneeskunde en bestuurslid van het Biomedisch Onder-
zoeksinstituut.  Hij is als lid van onderwijsmanagementcommissies nauw be-
trokken bij kwaliteitsbewaking en onderwijsvernieuwing. Hij is voorzitter van de 
Commissie Medische Ethiek van de UHasselt.

Hij is auteur van talrijke wetenschappelijke publicaties en bijdragen in boeken.  
Zijn onderzoek richt zich op innervatie en regeneratie van orofaciale weefsels, 
auto-immuniteit, elektronenmicroscopie en cryopreservatie. Recent spitst zijn 
onderzoek zich toe op het gebruik van tandstamcellen in de regeneratie van 
centrale en perifere neuro- vasculaire structuren.  Hij is expert van de Europese 
Commissie, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 
(IWT) en Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).  Hij is lid van ver-
schillende internationale verenigingen (International Association for Dental Re-
search, International Association for Dento-Maxillo-Facial Radiology) en is vice 
president van de “European Society for Dental and Craniofacial Stem Cells”.
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maandag 20 maart 2017 – 14.00 uur

Armoede en sociale uitsluiting in tijden van crisis.

PROF. DR. JAN VRANKEN – UNIVERSITEIT ANTWERPEN.

Zelfs wanneer de economie opnieuw aantrekt, zullen we nog lang de naweeën 
van de huidige crisis ervaren; die crisis begon dan wel als een financiële crisis, 
maar deide uit tot een maatschappelijke crisis. Alhoewel in deze lezing de 
focus op een aantal gevolgen ervan ligt, op armoede en andere vormen van 
sociale uitsluiting, komt ook een aantal ruimere uitdagingen ter sprake. Armoe-
de is immers een structureel kenmerk van onze samenleving.

Ter sprake komt volgende selectie van gevolgen op kortere en op langere 
termijn: de omvang en de diepte van de armoede en de relatie met de toene-
mende inkomensongelijkheid; de impact op de arbeidsmarkt, waaronder het 
verlies aan menselijk kapitaal; de stijgende schuldenlast en het binnendringen 
van de armoede bij de middenklasse; de opkomst van het individuele schuld-
model als spiegelbeeld van toenemende zelfzucht en als uitdrukking van een 
wij-versus-zij beeld van de samenleving; de impact op de (geestelijke) gezond-
heid; armoede bij kinderen, wat niet alleen leidt persoonlijke deprivaties maar 
ook tot een vermindering van de maatschappelijke welvaart.  

De meest plausibele hypothese is dat de vermelde toestanden zullen vererge-
ren bij een beleid dat focust op besparingen, dat investeringen verwaarloost 
en dat zorgt voor een omgekeerde herverdeling. 

Prof. dr. Jan Vranken is sinds 2009 emeritus gewoon hoogleraar van de 
Universiteit Antwerpen, waar hij colleges verzorgde over algemene sociologie, 
over sociologie van ongelijkheid en armoede, over sociale problemen en over 
de stad. Hij richtte in 1990 het onderzoekscentrum OASeS op, waarbinnen hij 
tientallen projecten leidde, vooral op het vlak van armoede en andere vormen 
van sociale uitsluiting en van stedelijke problematiek. Hij publiceerde het (Vlaam-
se) Jaarboek ‘Armoede en Sociale Uitsluiting’ gedurende de eerste 19 edities.  
Europees coördineerde hij meerdere projecten, waarvan twee in de Europese 
kaderprogramma’s. Daarbuiten was hij onder meer voorzitter van de Stuurgroep 
Strategisch Arbeidsmarktonderzoek van de Vlaamse Regering van 1994 tot 
2012 en is hij voorzitter van WEB (Werkervaringsbedrijven, sinds 1992).

Ook als emeritus blijft hij actief. Zo is hij lid van de redactie van het federale 
Jaarboek ‘Armoede in België/Pauvreté en Belgique’, werkt hij mee aan enkele 
grote Europese projecten over diversiteit in Europese steden, schrijft hij exper-
trapporten (zoals in het kader van peer reviews) en verzorgt hij nieuwe edities 
van een handboek sociologie (‘Het speelveld, de spelregels en de spelers’). 
Hij was keynote speaker of voorzitter op vele internationale conferenties. In 
2005 bekleedde hij de Franqui Leerstoel aan de  UCL (Université Catholique 
de Louvain).
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maandag 27 maart 2017 – 14.00 uur

Requiem voor Fauré – luisterlezing.

JOS MEERSMANS – STEDELIJK CONSERVATORIUM LEUVEN.

Robert Lortat, een van de grote pianisten van zijn tijd, vertelt over zijn vriend-
schap met Gabriël Fauré (1845-1924) en hangt een klankbeeld op van het 
Parijs rond 1900.  Naast zeer beklijvende en bekende fragmenten uit het werk 
van Fauré, komen ook Saint-Saëns, Debussy en Ravel aan bod.  De petites 
histoires tekenen zich af tegen een snel veranderende tijd na de Frans-Prui-
sische oorlog van 1870.  De zeden worden vrijer, de wereld lichtvoetiger, tot 
de ‘Groote Oorlog’ alle illusies wegneemt en gifgas een streep trekt door een 
ontluikende carrière.  In deze monoloog wordt de tragiek van de eerste we-
reldoorlog herdacht.

Jos Meersmans, auteur en verteller, studeerde musicologie aan de KU 
Leuven en was tot zijn pensionering eind 2011 leraar muziekgeschiedenis en 
algemene muziekcultuur aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven. Ja-
renlang 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.



33

maandag 24 april 2017 – 14.00 uur

Schrijft een journalist zomaar wat hij wil? 
Persvrijheid en beroepsethiek in de Vlaamse 
media.

PIETER KNAPEN – SECRETARIS-GENERAAL RAAD VOOR JOURNALISTIEK.

Nieuws is er altijd en overal, en het aanbod groeit 
met de dag. Tegelijk staat de geloofwaardigheid van 
journalistiek en media geregeld ter discussie. Men-
sen stellen vragen bij schokkende beelden van ter-
reurdaden, respect voor privacy, fouten in artikels 
of reportages, beledigende cartoons, opdringerige 
interviews, omgang met slachtoffers, facebook-foto’s 
in de krant, (on)partijdige journalisten, het nut van live 
verslaggeving of straatinterviews, enz.

Wat doen journalisten en media om de kwaliteit van 
hun berichtgeving te waarborgen ? Bestaat er een 
journalistieke beroepsethiek, en wie garandeert dat 
die wordt nageleefd ? Waar kan de burger terecht als 
hij klachten heeft ? 

Deze en andere vragen behandelt de spreker. Aan 
de hand van concrete voorbeelden licht hij toe wat 
journalistieke beroepsethiek inhoudt, en schetst hij 
de dilemma’s waar journalisten dagelijks mee gecon-
fronteerd worden. Een schets waarmee ook lezers, 
kijkers, luisteraars en surfers hun voordeel kunnen 
doen.

Pieter Knapen begon zijn loopbaan als assistent bij het departement Politieke 
Wetenschappen aan de KU Leuven, maar stapte snel over naar de journalis-
tiek. Hij werkte 22 jaar bij de VRT, achtereenvolgens als radiojournalist, eindre-
dacteur, hoofdredacteur van de online redactie, algemeen hoofdredacteur van 
de geïntegreerde nieuwsdienst (radio, TV en online) en directeur kwaliteitszorg 
en beroepsethiek voor de hele omroep. In 2010 werd hij directeur communica-
tie aan de KU Leuven. Sinds 2014 is hij secretaris-generaal en ombudsman bij 
de Raad voor de Journalistiek. De Raad houdt zich als zelfregulerend orgaan 
voor alle Vlaamse media bezig met journalistieke beroepsethiek. Burgers kun-
nen bij de Raad terecht met vragen en klachten.
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Maandag 8 mei 2017 – 14.00u

De invloed van omgevingsfactoren op ons 
genetisch materiaal: een rol van de epigenetica.

PROF. DR. CHRISTEL VAN GEET – KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN.

Onze genetische code zit vervat in onze genen en dus in de DNA-sequentie, 
dit wil zeggen de opeenvolging van de baseparen, die op hun beurt coderen 
voor eiwitten. Opdat genen ook daadwerkelijk kunnen afgeschreven worden 
en tot eiwitproductie aanleiding geven, dient de DNA streng toegankelijk te 
worden gemaakt voor het afschrijf-mechanisme.. 

De epigenetica omhelst al de mechanismen die specifieke genen al dan niet 
tot expressie (= afschrijving) brengen. De best bestudeerde mechanismen tot 
hiertoe is een chemische reactie methylatie genoemd,die bepaalde baseparen 
op specifieke plaatsen gaat “methyleren” en aldus interfereren met de expres-
sie van deze genen. Door deze epigenetische mechanismen kunnen cellen 
hun eigen identiteit opbouwen. Elke lichaamscel bevat immers hetzelfde ge-
netische materiaal, maar de genexpressie verschilt,zodat differentiatie tot ver-
schillende celtypes mogelijk wordt. Door deze gedifferentieerde genexpressie 
wordt één cel bijvoorbeeld een rode bloedcel, en een andere cel een levercel.
Omgevingsfactoren kunnen inwerken op de genexpressie en dit via dezelfde 
epigenetische mechanismen. Zo zullen cellen die onderhevig zijn aan bepaal-
de omgevingsfactoren in een gevoelige fase, bijvoorbeeld tijdens de embryo-
nale ontwikkeling, deze invloed meedragen tot het einde van het leven. 

De epigenetica zorgt dus in zekere zin voor het geheugen van de cel. Scha-
delijke omgevingsfactoren zoals roken kunnen ook via dezelfde epigenetische 
veranderingen aanleiding geven tot ontwikkeling van bepaalde ziektebeelden. 
Deze schadelijke omgevingsfactoren hoeven niet noodzakelijk organisch van 
oorsprong te zijn. Ook trauma en stress kunnen de genexpressie beïnvloeden 
via meetbare epigenetische mechanismen. Tot slot is er toenemende evidentie 
dat deze epigenetische modificaties ook over de generaties kunnen doorge-
ven worden. Dit impliceert dat een blijvend effect van omgevingsfactoren niet 
alleen op zeer lange termijn via de “klassieke” evolutietheorie doorgegeven 
kan worden, maar dat er daarenboven ook van de ene generatie op de andere 
reeds een aanpassing mogelijk is aan de omgeving. 
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Prof. dr. Christel Van Geet is kandidaat in de psychologie en dokter in de 
genees-, heel-, en verloskunde aan de KU Leuven. Zij specialiseerde in de 
kindergeneeskunde en vervolgens in de kinderhemato-oncologie. Zij is buiten-
gewoon hoogleraar in de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven en dienst-
hoofd kindergeneeskunde van UZ Leuven. Zij is voorzitter van het College 
Pediatrie en secretaris van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde. 
Zij verricht haar onderzoek met een Fundamenteel klinisch mandaat van het 
FWO in het Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie, Departement 
Cardiovasculaire Wetenschappen. Dat onderzoek situeert zich in het domein 
van de Trombose en Hemostase en omvat signalisatie-pathways in bloedpla-
tjes alsook fundamentele en translationele aspecten van megakaryocyten-dif-
ferentiatie, bloedplaatjesvorming en functie.
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maandag 15 mei 2017 – 14.00 uur

Innovatieve behandelconcepten bij lage rugpijn.

PROF. DR. FRANK VANDENABEELE – UNIVERSITEIT HASSELT.

Lage rugpijn (LRP)  wordt gedefinieerd als pijn en ongemak ter hoogte van 
de rug,  gelokaliseerd onder de onderste ribben en boven de billen, en straalt 
soms uit naar de benen.  LRP is een vaak voorkomende kwaal en een belang-
rijk medisch én socio-economisch probleem in onze moderne samenleving.  
Ongeveer 70% van de volwassen bevolking krijgt  tijdens zijn leven wel eens 
te maken met een episode van acute lage rugpijn, met een piekprevalentie 
tussen de 35 en 55 jaar. Bij de helft ervan is het een regelmatig terugkerend 
of blijvend probleem.  

Door de complexe anatomie van de lage rug en de vele oorzaken van LRP 
is het bijzonder moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de onderliggen-
de pathologie.  Bovendien zijn symptomen, pathologie en afwijkingen tijdens 
medische beeldvorming slecht gecorreleerd.  Bij volwassenen is in 85% van 
de gevallen de LRP niet het gevolg van een ziekte, afwijking of beschadiging 
van de rug (niet-specifieke LRP). Slechts in 5% van de gevallen is er een on-
derliggende lichamelijke oorzaak (specifieke LRP). LRP is relatief goedaardig 
en meestal zelflimiterend.  In ongeveer 50% van de gevallen van acute LRP 
is er een spontaan herstel en verdwijnt het ergste leed na enkele dagen en 
veroorzaakt het geen blijvende schade.   In 25% van de gevallen is er nog last 
6 weken na het begin van de acute episode.  Hardnekkige klachten kunnen 
geruime tijd aanhouden, maar genezen in principe na zes tot twaalf weken in 
90% van de gevallen. Bij de overige 10% duurt de rugpijn langer dan 12 weken 
en worden de klachten chronisch; er is dan sprake van chronische LRP, waar-
bij de chronische rugpijnpatiënt geleidelijk aan steeds meer zijn functionele 
mogelijkheden verliest. De behandelingsaanpak is gedifferentieerd naargelang 
de duur van de last.  

Naarmate de pijnlijke rug meer en meer ‘gespaard’ wordt, zal de wervelzuil 
steeds minder belasting verdragen.  De chronische ruglijder zal hierdoor niet 
alleen hinder ondervinden in het uitoefenen van zijn beroep, maar ook in zijn 
activiteiten van het dagelijkse leven en in het beoefenen van zijn hobby’s en 
kan hij uiteindelijk ook psychisch decompenseren.  Bij chronische LRP blijkt 
het verloop van de klachten nog moeilijk te beïnvloeden.  Deze 10% chroni-
sche ruglijders doen vaak uitgebreid aan medical shopping en zijn verantwoor-
delijk voor 90% van de globale kost voor de diagnose en behandeling van 
LRP.  Deze evolutie met een toenemende fysieke en psycho-sociale aftakeling 
kan het best omschreven worden met de term ‘deconditioneringssyndroom’.  
Via een probleem-georiënteerde aanpak kan dergelijk deconditioneringssyn-
droom efficiënt worden voorkomen en behandeld.  Hierbij wordt een actieve 
participatie van de patiënt gevraagd in een ‘op maat gemaakt’ reconditione-
rings(revalidatie)programma, dat het herwinnen van een optimaal functioneel 
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niveau beoogt.  Dergelijke aan-
pak is slechts mogelijk indien de 
patiënt voldoende inzicht heeft in 
zijn ziekte en de wijze waarop hij 
zijn probleem zelf kan oplossen!

In deze lezing worden de cursis-
ten via enkele eenvoudige begrip-
pen over de bouw, het functione-
ren van de rug en de pijnervaring 
wijzer over het ontstaan van rug-
klachten en de psycho-sociale 
implicaties ervan.  Er zal ook die-
per ingegaan worden op nieuwe 
onderzoeksresultaten en innova-
tieve behandelconcepten bij LRP.

Prof Dr. Frank Vandenabeele 
studeerde geneeskunde aan de 
toenmalige Rijksuniversiteit Gent 
en behaalde het diploma van doc-
tor in de genees-, heel- en verlos-
kunde in 1991.  Hij promoveerde 
in 1998 tot Doctor in de medische 
wetenschappen aan het toenma-
lig Limburgs Universitair Centrum.

Prof. dr. Frank Vandenabeele is 
huisarts en sinds 2004 verbonden 
aan de opleiding Revalidatiewe-
tenschappen en Kinesitherapie 
(Faculteit Geneeskunde en Le-
venswetenschappen, UHasselt) 
waar hij verantwoordelijk is voor 
het musculoskeletaal onderwijs 
en onderzoek.  Hij doet onderzoek 
naar de functionele en structurele 
eigenschappen van de lage rugs-
pieren bij gezonde personen en 
bij patiënten met chronische lage 
rugpijn.
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Maandag 22 mei 2017-14.00u

De eerste steen. De zeven hoofdzonden in politiek 
en samenleving.

STEVEN VANACKERE, SENATOR.

In het politieke leven komen burgers tot volle verwezenlijking van hun bestaan, 
vond Aristoteles. Niets lijkt meer die gedachte tegen te spreken dan het beeld 
van de hedendaagse politicus. Aan de hand van de zeven hoofdzonden fileert 
senator Steven Vanackere de malaise van hedendaagse politiek en samenle-
ving. Hij blikt tevens vooruit hoe de politiek opnieuw aansluiting kan vinden bij 
de ethische krachten van het politieke leven.

Senator Steven Vanackere is doctor in de rechten en licentiaat in de eco-
nomische wetenschappen. In 2015 behaalde hij ook nog het diploma van 
master in de wijsbegeerte. Hij is voormalig federaal minister van Financiën, 
vicepremier, minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen, 
en gewezen Vlaams minister van Welzijn. Hij werd recent ook academisch 
beheerder van de KU Leuven-campus Brussel.
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Maart 2017

Eendaagse culturele uitstap – Turnhout.

Dat de Romeinen het Kempenland al Taxandria noemden, 
bewijst dat het hier om oude cultuurgrond gaat.
Op het kruispunt van belangrijke handelswegen ontstond de 
stad vermoedelijk onder de bescherming van het jachtkasteel 
van de hertogen van Brabant, dat al vóór 1100 bestaan zou 
hebben. In het stadswapen is dit jachtverleden duidelijk. Rond 
1212 kregen de bewoners stadsrechten. In de archieven van 
de Abdij van Tongerlo duikt het toponiem Turnholt voor het 

eerst op in 1186. Een jaar later vermelden de Archives nationales de Paris de 
naam Turneholt. In diezelfde archieven wordt de naam Turnhout in 1212 ver-
meld. De naam zou dan wijzen op het jachtslot en betekent evenveel als “toren 
in het bos”. Maria van Brabant kreeg het zeven dorpen omvattende “Land van 
Turnhout” als bruidsschat in 1356.  Zij stichtte het Begijnhof (1372), de Priorij van 
Corsendonck en het kapittel van de Sint Pieterskerk. De stad werd het markt-
centrum van het gewest. Met zijn twee zonen haalde Antoon van Bourgondië, 
zoon van Philips de Stoute, soms de vergadering van de Staten van Brabant naar 
Turnhout, zodat het in die tijd wel eens “Klein Brussel” werd genoemd.

Turnhout is nu één van de grotere steden in de Antwerpse Noorderkempen. 
Het ligt aan de toeristische Taxandriaroute in een langzaam dalend vlak land-
schap op de waterscheiding van het Maas- en Scheldebekken. De stad telt 
ongeveer 43.000 inwoners.

Het rijke historische verleden wordt weerspiegeld in tal van eeuwenoude ge-
bouwen met onder andere: het kasteel van de Hertogen van Brabant, een 
waterslot met als oudste deel een indrukwekkende meestertoren -de donjon-. 
Na een bewogen geschiedenis werd het aangekocht door de provincie. De 
laatste hand wordt gelegd aan de restauratiewerken. Het gebouw biedt on-
derdak aan het gerechtshof.

In het Begijnhof staat de barokke Begijnhofkerk uit 1665. Waar nu de Sint 
Pieterskerk verrijst, zou in de 8e eeuw al een houten kerkje gestaan hebben. 
Alleen in de onderbouw van de westertoren zitten overblijfselen van de 13e 
eeuwse oorsprong. Het koor dateert uit de tweede helft van de 15e eeuw. In 
de toren hangt een oude beiaard van 53 klokken.

Er zijn meerdere interessante musea zoals het museum “Carta Mundi” van de 
speelkaartenfabriek, enig in de Benelux. Het werd in 1969 geopend. Pieter 
Corbeels en zijn leerjongen J.P. Brepols zijn de grondleggers van de papier-
nijverheid in Turnhout (1976). Verder zijn er ook het Meduceum, opgericht ter 
nagedachtenis van dokter Paul Janssen, het Taxandriamuseum en het Na-
tuurpunt Museum.

Kortom, Turnhout is een stad met veel aspecten, een bezoek zeker waard.
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Juni en september 2017

MEERDAAGSE CULTURELE REIS – 2017 – MALTA.

De geschiedenis van Malta begint met de komst van de Feniciërs. Bij een van 
de Punische oorlogen werd Malta veroverd door de Romeinen. Het zou Romeins 
blijven tot de val van het Romeinse Rijk.

De evangelist Lucas beschrijft in Handelingen 27-28 dat de apostel Paulus op het 
eiland Malta schipbreuk leed. Hoewel Lucas niet schrijft dat Paulus op het eiland 
evangeliseerde, wordt Paulus vereerd als de beschermheilige van Malta, omdat hij 
er het evangelie zou hebben gebracht. Volgens de Maltezers vond zijn schipbreuk 
plaats in het jaar 60 in St. Paul’s Bay.

Door de strategische ligging van het eiland was Malta van oudsher van groot be-
lang voor het beheersen van de Middellandse Zee. In 454 maakten de Vandalen 
zich meester van Malta. In 464 de Goten, in 533 de Byzantijnen onder Belisarius 
en rond 870 de islamitische Arabieren, die onder andere het Siciliaans Arabisch, 
de voorloper van het Maltees meebrachten. Het eiland werd uiteindelijk onderdeel 
van het Emiraat Sicilië.

In 1091 werd Malta door de Normandiërs onder leiding van Rogier I van Sicilië 
heroverd. In eerste instantie moest het Arabische bestuur alleen belasting betalen 
aan de Normandiërs, maar in 1127 verving Rogier II van Sicilië de Arabieren door 
een Normandisch bestuur en vervolgens werd Malta onderdeel van het Koninkrijk 
Sicilië.

In 1530 schonk keizer Karel V het eiland als leen van het koninkrijk Sicilië aan 
de Johannieter Orde, die daarna ook wel de Maltezer Orde werd genoemd. De  
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Kruisridders bouwden de grote vestingen in onder andere Valletta, Mdina en Rabat 
en op het kleinere eiland Gozo.

In mei 1565 werd Malta, dat geregeerd werd door de Kruisridders, belegerd door 
het Ottomaanse Rijk. Volgens Maltese bronnen bestond de Ottomaanse strijd-
macht uit 40.000 soldaten en werden de Kruisridders geholpen door 8.000 Mal-
tese troepen. De uiteindelijke nederlaag van de Ottomanen was een van de meest 
geroemde christelijke overwinningen van de 16e eeuw. 

De macht van de Kruisridders werd beëindigd door Napoleon Bonaparte, die 
Malta veroverde op weg naar Egypte. Napoleon bleef 6 dagen op Malta en reor-
ganiseerde er de bestuurlijke indeling en de financiële administratie. Ook werden 
feodale rechten en privileges en de slavernij afgeschaft. In de rechtspraak werd het 
familierecht ingevoerd. Het openbaar onderwijs werd gereorganiseerd naar Frans 
voorbeeld. 

Napoleon liet bij zijn vertrek naar Egypte een garnizoen achter, maar het Franse 
bewind werd al snel onpopulair, mede door de anti-religieuze houding van de Fran-
se revolutionairen en het plunderen van kerkschatten om Napoleons oorlogen te 
financieren. De Maltezers verjoegen de Fransen met hulp van de Britten. De laats-
ten stuurden de Maltezers wapens en versterkingen in hun strijd tegen de Franse 
bezetters. In 1800 gaven de Fransen onder leiding van generaal Claude-Henri Bel-
grand de Vaubois zich over. Hiermee werd Malta een Britse kolonie.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Malta zwaar gebombardeerd en beschoten 
door de Duitse Luftwaffe, vooral tijdens de Slag om Malta. De Britse koning ver-
leende het eiland een hoge onderscheiding voor dapperheid, het George Cross. 
Malta was een Britse kolonie tot de onafhankelijkheid als Staat Malta binnen het 
Britse Gemenebest op 21 september 1964. Deze volgde op een constitutionele 
conferentie in Londen (juli 1963) en een referendum op het eiland (mei 1964). In 
1969 verlieten de laatste Britse troepen het eiland. Tot 1974 was de Britse vorstin 
het staatshoofd; daarna werd het land een republiek.

Malta trad op 1 mei 2004 toe tot de Europese Unie. Op 1 januari 2008 werd de 
euro ingevoerd als betaalmiddel.  [WIKIPEDIA]

1e dag : BRUSSEL - MALTA

Samenkomst in de late namiddag in de luchthaven van Zaventem. Afreis met 
een Air Malta-lijnvlucht naar de internationale luchthaven van Malta. Na aan-
komst en onthaal rijden we naar ons hotel voor overnachting.
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2e dag : VALLETTA

Na het ontbijt vertrekken we per autocar 
naar Valletta, de hoofdstad van Malta en 
ook wel de “stad der paleizen” genoemd. 
Valletta herbergt Malta’s rijke erfenis op het 
gebied van archeologie, geschiedenis, ar-
chitectuur, kunst en cultuur.
Bezoek aan de Upper Baracca Gardens 
met adembenemend uitzicht over de 
“Grand Harbour”-haven en de Cottonera 
of de drie steden (Vittoriosa, Cospicua en 
Senglea). 
Nadien bezoeken we de Sint-Jan’s Co-ka-
thedraal. Deze kerk van de ridders van St.-
Jan werd in de 16e eeuw gebouwd. We 
bewonderen de architectuur en het schitte-
rende beeldhouwwerk uit de barokke perio-
de, evenals de fantastische schilderijen van 
Caravaggio.

Verder bezoek aan het Manoel theater, een echte parel omwille van z’n interessan-
te geschiedenis en prachtig interieur. 
Het werd gebouwd in 1731 door Antonio Manoel de Vilhena en is het enige echte 
theater op Malta, bovendien één van de oudste nog gebruikte theaters in Europa.
Na het middageten wonen we een audiovisueel spektakel bij, “Malta Experience”, 
dat 7000 jaar Maltese geschiedenis overschouwt. 
We sluiten de dag af met een bezoek aan het Paleis van de Grootmeesters met 
zijn vele staatsiezalen en de wapenkamer, die een overzicht biedt van de wapens 
en harnassen van de ridders.
Terugkeer naar het hotel voor avondeten en overnachting.

3e dag : DE DRIE STEDEN (de riddersteden) - 
DINGLI-kliffen - MDINA

In de voormuiddag maken we kennis met de drie riddersteden : Senglea, Cospi-
cua en Vittoriosa. Eerste halte is Senglea.
Hier krijgen we vanop de “Vedette” een totaalzicht over de “Grand Harbour”-ha-
ven. Te Vittoriosa bezoeken we het Maritiem Museum, in de voormalige bakkerij 
van de Britse zeemacht, waar we het verhaal van de Maltese zeegeschiedenis 
ontdekken. Nadien wordt het Paleis van de Inquisiteur, dat tot 1574 een gerechts-
hof was, bezocht. 
Verder doen we een korte wandeling door de typische straatjes van Vittoriosa.
Na de middag rijden we naar Buskett Gardens en het hoogste punt op Malta, de 
Dingli-kliffen. Vervolgens naar Mdina, de oude hoofdstad van Malta, ook wel de 
“stille stad” genoemd. We bezichtigen er de Siciliaans-Normandische kathedraal, 
die haar oorsprong heeft in de 11e eeuw en in 1693 door een aardbeving werd 



43

vernield. De huidige kathedraal is vier jaar later door de Maltezer Lorenzo Gafàa 
gebouwd en is toegewijd aan St.-Paul. Ten noorden van de versterkingen ligt het 
plein van de Bastions, een heerlijk rustige plek met een prachtig uitzicht op Malta. 
Avondeten en overnachting in het hotel.

4e dag : GOZO (zustereiland)

’s Morgens rijden we naar de haven van Cirkewwa en steken per boot over naar 
Gozo. We bezoeken er het voorhistorische tempelcomplex van Ggantija. Nadien 
stoppen we even bij de Ta’Pinu basiliek, gebouwd in de 1de eeuw ter ere van de 
Maagd Maria. In de nis van het altaar zien we nog de restanten van de kleinere 
15e eeuwse kapel. 
Uitstap naar Dwejra, waar de drie natuurwonderen van de Maltezer eilanden een 
mooi geheel vormen : de azuurblauwe zee, de “Fungus Rock” en de “Inland Sea”. 
Na de middag bezoek aan Victoria, de hoofdstad van het eiland. De strategisch 
gebouwde burcht, de Gran Castello, biedt een schitterend uitzicht op het eiland. 
De kathedraal bezit een prachtige trompe l’oeil van de hand van de Italiaanse 
schilder Antonio Manuele. 
Nadat we de sfeer van Xlendi, een typisch dorp van Gozo, hebben opgesnoven, 
keren we naar Malta terug. 
Avondeten en overnachting in het hotel.

5e dag : MOSTA - NAXXAR - TA QALI ambachtsdorp - RABAT 

In Mosta bezoeken we de indrukwekkende koepelkerk, de derde grootste van 
Europa. Deze parochiekerk van Mosta, beter bekend als “Rotunda”, werd tussen 
1833 en 1860 gebouwd en moest een getrouwe kopie van het Romeinse Pan-
theon worden. De uitstap gaat verder naar Naxxar. In het centrum treffen we er 
het Palazzo Parisio aan. In het midden van de 19e eeuw kwam het in handen van 
de Scicluna-familie, die het samen met Italiaanse en Maltese kunstenaars prachtig 
renoveerde. De tuinen die het paleis omgeven, zijn uniek voor Malta, waardoor het 
de bijnaam van “mini-Versailles” kreeg. 
Daarna houden we halt in Ta Qali, waar we ambachtslieden aan het werk zien. 
In de namiddag gaan we naar Rabat en bezichtigen de Sint-Pauluskerk en -grot. 
Verderop 
bevinden zich de catacomben van Saint-Paul, een voorbeeld van de 4e-eeuwse 
ondergrondse begraafplaatsen van christenen. 
’s Avonds terug naar het hotel voor avondeten en overnachting.
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6e dag : VALLETTA - CASA ROCCA PICCOLA - HAVENCRUISE

In de voormiddag opnieuw naar Valletta voor een zeer interessant bezoek aan een 
oud aristocratisch huis, de Casa Rocca Piccola, dat een mooi overzicht geeft van 
de tradities en gewoonten van de Maltese adel tijdens de laatste 400 jaar.
Vervolgens bezoek aan het Nationaal Archeologisch Museum, dat in een paleis 
uit 1575 gehuisvest is. Het bezit beelden en werktuigen uit het Neolithicum en de 
Romeinse periode.
’s Middags maken we een cruise met gids rond de Marsamxetthaven en de Grand 
Habour, Europa’s grootste natuurlijke haven. Vanop de boot kan men prachtige 
foto’s maken.
Avondetenl en overnachting in ons hotel.

7e dag : HAGAR QIM - BLUE GROTTO - MARSAXLOKK - 
LIMESTONE HERITAGE

We beginnen de dag met een bezoek aan het Hagar Qim-tempelcomplex, dat 
in 1839 werd opgegraven en een grootse indruk maakt door de afmetingen van 
sommige stenen en de fijne afwerking van de gevel.
Iets verder kunnen we genieten van de hemelsblauwe schijn van het water in de 
zeegrot “Blue Grotto”. Bezoek is enkel mogelijk met kleine boten. (Facultatief en 
indien het weer het toelaat). 
Middageten in Marsaxlokk, het grootste vissersdorp van Malta. In de aangename 
haven zien we de vissers aan het werk en kijken we naar hun kleurrijke boten. 
In de namiddag rijden we naar Siggiewi en bezoeken de Limestone Heritage, 
gelegen in een oude steengroeve. 
Hier krijgen we uitleg over hoe kalksteen wordt gewonnen en bewerkt. De meeste 
huizen op Malta zijn gebouwd met kalksteen. 
Na dit laatste interessante bezoek keren we terug naar ons hotel voor avondeten 
en overnachting.

8e dag : MALTA - BRUSSEL

Ontbijt en vrije voormiddag. Na het middageten verlaten we het hotel en rijden 
naar de luchthaven. Afreis naar Brussel waar we ’s avonds aankomen.
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Sinds het academiejaar 2015-2016 is er nog maar één soort abonnement: 
voor de volledige reeks van 27 lezingen en tegen de eenheidsprijs van € 70,00.
Wie geen abonnement neemt, kan afzonderlijke lezingen bijwonen tegen een 
entreegeld van € 8,00 per keer – bij voorkeur te betalen met Bancontact aan 
de ingang van het auditorium.
Zowel voor occasionele deelnemers als voor abonnees is er in de pauze tus-
sen lezing en vragenronde koffie in het cafetaria. 

INSCHRIJVINGEN

Wie vorig jaar lid was, krijgt automatisch een formulier toegestuurd, met de 
uitnodiging opnieuw in te schrijven. Die leden-cursisten van 2015-2016 heb-
ben tot einde mei voorrang om hun abonnement te hernieuwen. Na ontvangst 
van het inschrijfgeld – € 70,00 voor iedereen – worden de cursistenkaarten 
2016-2017 toegestuurd.

Wie vorig jaar nog geen abonnement had, kan aan de onthaalbalie bij de in-
gang van gebouw D op de campus Diepenbeek een inschrijvingsformulier 
afhalen. Dit formulier is ook telefonisch verkrijgbaar op het telefoonnummer  
011 26 80 46. Wie het ingevuld naar het vermelde adres stuurt, krijgt later 
een verzoek tot betaling. Na betaling van het verschuldigde bedrag wordt de 
cursistenkaart 2016-2017 toegestuurd.

Let wel: 
Alleen student-cursisten en hun partner kunnen zich inschrijven voor de een-
daagse culturele uitstap en de meerdaagse culturele reis.

Voor meer informatie over de lezingen 
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 20a. De uurregelingen vindt u onder  
www.delijn.be. De lezingen vinden telkens plaats in het auditorium H6 van 
gebouw D, Campus Diepenbeek van de Universiteit Hasselt.

PRAKTISCHE INFO
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