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Datum Titel lezing  Gastspreker

25.09.2017 Opportuniteiten voor Limburg in de ‘digital age’. Stijn Bijnens (CEO LRM).
02.10.2017 Luther en de reformatie. Dr. Dick Wursten
09.10.2017 Tumorvorming in beeld gebracht – meten is weten. Prof. dr. Ron Heeren (UMaastricht)
16.10.2017 Van  productinnovatie naar innovatie in de gezondheidszorg:  Prof. dr. Jan Kimpen
 samen tot nieuwe oplossingen. (Chief Medical officer – Koninklijke Philips.) 
23.10.2017 De restauratie van het Lam Gods,  Prof. dr. Anne van Grevenstein-Kruse
 altaarstuk van de gebroeders Van Eyck. (UvAmsterdam)
30.10.2017 Herfstverlof 
06.11.2017 Sic transit gloria imperii. Portugal:  Prof. dr. John Everaert (UGent)
 opkomst en neergang van een grootmacht. 
13.11.2017 De mechanismen van hartritmestoornissen:  Dr. Jordi Heijman (UMaastricht )
 van (virtuele) hartspiercel tot gepersonaliseerde therapie.
20.11.2017 Ontrafeling van de geheimen van ons evenwichtssysteem. Prof. dr. Herman Kingma (UMaastricht en Tomsk )
27.11.2017 Het klimaat verandert, en dan?  Prof. dr. Hans Van Dyck (UCLouvain-la-Neuve)
 Een blik door de bril van een bioloog.
04.12.2017 Strijd voor de vrede en hoe we die kunnen winnen. Prof. dr. Tom Sauer (UAntwerpen).
11.12.2017 Dierproeven: een blik achter de schermen. Prof. dr. Quirine Swennen en Joke Vanhoof (UHasselt – cardiofysiologie)
18.12.2017 Het prinsbisdom Luik in de eerste helft van de 17de eeuw:  Prof. Luc Ponet (LUCA-KULeuven)
 muziek op een kruispunt van culturen.
25.12.2017 Kerstverlof 
01.01.2018 Kerstverlof 
08.01.2018 Chemie, een kennisdomein op mensenmaat. Prof. dr. Dirk Vanderzande (UHasselt).
15.01.2018 Mycorrhizaschimmels: bondgenoten van planten. Prof. dr. Jan Colpaert (UHasselt)
22.01.2018 Utopie voor morgen: digitale gezondheidszorg. Prof. dr. Liesbet Geris (KU Leuven en Université de Liège)
29.01.2018 Europa en de terugkeer van de geschiedenis. Prof. dr. Mathieu Segers (Universiteit Maastricht)
05.02.2018 Heeft het Limburggevoel historische  wortels … ? Rombout Nijssen ( Rijksarchivaris Limburg)
12.02.2018 Krokusverlof  
19.02.2018 Iedereen racist. De multiculturele droom ontleed. Prof. dr. Alain Van Hiel (UGent – sociale psychologie)
26.02.2018 Van Mesopotamië tot Irak: op zoek naar de bronnen van Prof. dr. Patrick De Groote (UHasselt)
 de beschaving.
05.03.2018 Circulaire economie, belofte of realiteit ? Prof. dr. Karel Van Acker (KU Leuven)
12.03.2018 Bijna twintig jaar Europese Monetaire Unie: waar staan we nu? Prof. dr. Filip Abraham (KU Leuven)
19.03.2018 Hoe overleef ik mijn hart? Prof. dr. Wilfried Mullens (UHasselt – ZOL Genk)
26.03.2018 Het humanisme in onze gewesten. Joris Tulkens
02.04.2018 Paasverlof 
09.04.2018 Paasverlof 
16.04.2018 Recht in een multiculturele samenleving:  Prof. dr. Susan Rutten
 trouwen en scheiden onder migranten. (UHasselt – Universiteit Maastricht)
23.04.2018 Napoleon Bonaparte, een balans. Johan Op de Beeck  
30.04.2018 Brugdag 1 mei 
07.05.2018 Politiek in tijden van populisme en technocratie.  Prof. dr. Stefan Rummens (KU Leuven).
14.05.2018 Symfonie nr. 6, de Pastorale van Ludwig van Beethoven. Rose-Marie Hendrikx (Kunstacademie Noord-Limburg
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Beste Cursisten,

Hoe snel kan een academiejaar wel niet om zijn ? Dat vindt alvast de 
stuurgroep, die vorig jaar december weer aan de slag ging om het 
programma 2017-18 al midden mei klaar te hebben, met veel zorg zoekend 
naar een evenwicht in het aanbod van de lezingen. Voor hun intensieve 
doorwerken zijn we de leden veel dank verschuldigd. 

Om te weten wat de Seniorenuniversiteit UHasselt voor ons allen betekent, 
herlas ik een interview met cursisten van UDL-Leuven, dat in de Campuskrant 
van de KU Leuven is verschenen. Jullie zouden, denk ik, over onze 
Seniorenuniversiteit dezelfde antwoorden hebben gegeven. Ik citeer: “Ik plan 
mijn agenda in functie van de lezingen. Ik wil geen enkele keer overslaan… 
Elk onderwerp is interessant als het goed gebracht wordt… Niet iedereen 
in de zaal heeft evenveel achtergrondkennis of is vertrouwd met moeilijke 
terminologie… De mensen die hier komen spreken, weten hoe ze iets op 
een verstaanbare manier moeten uitleggen.” Maar naast de lezingen blijkt 
de sociale functie erg belangrijk, ”want (ik citeer weer) deze zestigplussers 
hebben niet enkel dorst naar nieuwe inzichten”.

Inderdaad, bij ons is het niet anders. Misschien is het sociale zelfs nog 
intenser. Velen van jullie komen al over de middag om samen te lunchen. 
Jullie zijn trouwens ook in het restaurant van harte welkom ! Na de lezing zelf 
hebben we een gezamenlijke koffiepauze. Vrienden zitten er graag samen. 
Nieuwe cursisten worden direct in een kennissenkring opgenomen. En na het 
vragengedeelte worden de groepen die graag even nablijven, almaar groter. 
Wetenschappelijke kennis en -inzicht verwerven gaat zo hand in hand met 
sociale contacten.

Voor ons, leden van de stuurgroep, is dit hartverwarmend. Daarvoor doen 
we het. 

Nieuwe leden worden dus snel in de groep opgenomen. Ze zijn echt welkom. 
Spijtig genoeg heeft ons succes een keerzijde. We blijven met een wachtlijst 
zitten. Ik wil weer even uit het interview in Campuskrant citeren: “De UDLL 
hoeft geen moeite te doen om nieuwe leden aan te trekken. Mond-tot-
mondreclame bewijst haar kracht. Vrienden en kennissen vertellen het aan 
elkaar door. Als iemand op pensioen gaat, zijn er wel altijd wel vrienden en 
kennissen die de UDLL als interessante tijdsbesteding aanbevelen.”

Ik laat u verder bij de lectuur van deze brochure. Geniet van de weer 
uitgebreide lezingenreeks. Neem deel aan de geplande culturele reizen. 

namens de stuurgroep,
Willy Goetstouwers,

Voorzitter van de stuurgroep 

VOORWOORD
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Maandag 25 september 2017 – 14.00u

Mogelijkheden en kansen voor Limburg in 
de ‘digital age’.

STIJN BIJNENS, CEO LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ N.V.

Onze samenleving raakt almaar meer gedigitaliseerd. Nog niet zo lang ge-
leden betaalden we met bankbriefjes en munten. Vandaag doen we dat met 
een kaart of een app. Digitalisering is overal,  in de manier waarop we 
werken, leven en studeren. De spreker zal het hebben over de impact van de 
digitale (r)evolutie op ons leven nu én in de toekomst.  Welke bedrijven in de 
‘Digital Age’ zullen succesvol overleven en welke helaas kopje ondergaan ? 
Het is tijd om anders te leren denken, werken én leven, zodat we de nieuwe 
uitdagingen aan kunnen.

Onderwerpen als Artificiële Intelligentie, Big Data en ‘Internet of Things’ zul-
len behandeld worden.

Stijn Bijnens studeerde af als burgerlijk ingenieur computerwetenschappen 
aan de KU Leuven.  Daarna  was hij als onderzoeker verbonden aan de KU Leu-
ven en aan het Trinity College in Dublin (Ierland), dit met specialisatie internetbe-
veiliging. In mei 1995 richtte hij met enkele collega’s Ubizen op als een spin-off 
van de KU Leuven. Hij werd er CEO. Ubizen werd later samengevoegd tot Cy-
bertrust, waar hij Senior Vice President of Identity Management was. Cybertrust 
werd overgenomen door Verizon Business, waar hij VP Security Solutions was.
Nu is hij CEO van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM). Tevens is 
hij bestuurder bij Race Productions NV (Ridley Bikes), Cegeka NV, Restore NV, 
4EnergyInvest NV,  en voorzitter van Punch Powertrain NV. In 1999 werd hij 
door Trends uitgeroepen tot ‘Manager van het Jaar’. Hij ontving de DataNews 
Award of Excellence voor startende bedrijven. In 2016 werd hij verkozen  tot Top 
Investor of the Year (Entrepreneur Awards of the Year 2016).
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Maandag 2 oktober 2017 – 14.00 uur

Luther en de Reformatie.

DR. DICK WURSTEN 

Op 31 oktober 2017 zal het 500 jaar geleden zijn dat de Augustijner-monnik 
Martin Luther zijn 95 stellingen met betrekking tot de aflaten publiceerde. Op 
zich was dit geen wereldschokkende gebeurtenis, toch heeft het de loop van de 
geschiedenis veranderd. De katholieke kerk scheurde en Europa werd voor een 
eeuw lang in bloedige godsdienstoorlogen gestort. Hoe kan het dat de actie van 
één monnik in een uithoek van het grote Duitse rijk zo’n effect heeft gehad? Wat 
zat daarachter? Wie was die Augustijner monnik eigenlijk?  Welke belangen 
speelden er mee? Hoe kon een theologische discussie tot zoveel bloedvergieten 
leiden? 

Op zoek naar antwoorden laat de spreker ons kennismaken met de mens Luther, 
tegen de achtergrond van zijn tijd. Hij gaat daarbij ook in op de relatie tussen 
godsdienst en geweld, ook met het oog op deze tijd. 

Dr. Dick Wursten studeerde theologie in Utrecht en Amsterdam en was jarenlang 
predikant te Antwerpen. Momenteel is hij inspecteur en pedagogisch begeleider 
van het protestants godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Hij is vooral actief op het 
grensvlak van kerk en cultuur en een specialist in de geschiedenis van de Reformatie.
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Maandag 9 oktober 2017 – 14.00 uur 

Tumorvorming in beeld gebracht – 
meten is weten.

PROF. DR. RON HEEREN, UNIVERSITEIT MAASTRICHT

De onderzoeksgroep van prof. dr. Ron Heeren van het topinstituut M4I van 
de Universiteit Maastricht heeft eind 2014 in het eigen laboratorium een tech-
nologische doorbraak aangetoond die een ware revolutie kan ontketenen in 
de kankerchirurgie. Het gaat om een beeldvormingstechniek die al tijdens 
de operatie niet alleen de tumoren zelf, maar ook het kwaadaardig weefsel 
eromheen in het vroegste stadium, preciezer dan ooit in kaart brengt. Deze 
doorbraak maakt het de chirurg mogelijk om het bedreigde weefsel al in 10 
minuten te zien en direct te verwijderen. Met geen enkele andere methode 
is dat op dit moment mogelijk. Nu duurt deze diagnose nog een maand, 
waardoor niet tijdens de operatie kan worden ingegrepen. Voor de patiënt 
betekent dit straks een veel kleinere kans op nieuwe aangroei van tumoren 
en dus ook minder belastende en risicovolle operaties en nabehandelingen 
en dus een hogere overlevingskans. De nieuwe imaging-techniek kan over 
enkele jaren reeds in de operatiekamers staan. 

Deze technologische doorbraak wordt in Maastricht verwerkt in een nieuw 
apparaat dat de snelle en precieze beeldvorming in de komende jaren bij de 
chirurg zal brengen. Op dit moment wordt de techniek al beperkt gebruikt in 
combinatie met het zogenoemde iKnife, een bijzonder operatiemes dat ver-
schillende weefsels scherp in kaart brengt door moleculaire analyse van de 
vrijkomende rook tijdens het snijden. Het iKnife zal straks in combinatie met 
de verbeterde imaging-techniek voor de vernieuwde oncologische chirurgie 
kunnen zorgen. 

Het basisprincipe is: ‘Als cellen een tumor aan het vormen zijn, kun je dat een 
tijd lang niet waarnemen met de gebruikelijke middelen die de patholoog 
ten dienste staan. Wij echter gaan onder de oppervlakte naar het kleinste 
moleculaire gedrag kijken. En precies dat veranderende moleculaire proces 
verraadt tumorvorming in het allervroegste stadium. We stellen dat vast met 
onze plaatsopgeloste massaspectrometrie, waarmee we duizenden molecu-
len tegelijk ongekend exact kunnen identificeren. Bij onze metingen zien we 
inmiddels dus bijna real-time dat de moleculen in overdrive gaan; dat komt 
doordat -ook een beginnende- tumor veel meer voedsel en zuurstof nodig 
heeft dan normaal weefsel.’ In de lezing wordt dieper ingaan op deze hoop-
gevende ontwikkelingen.
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Prof.dr. Ron Heeren promoveerde in 1992 aan de Universiteit van Amster-
dam op plasma-oppervlak-interacties.  Na twee jaar postdoctoraal werk aan 
massaspectrometrie ging hij begin 1995 deel uit maken van het MOLART onder-
zoeksteam aan het FOM-Instituut AMOLF *. In 1999 startte hij een onderzoeks-
groep die zich richt op de ontwikkeling van de beeldvorming van massaspectro-
metrie. In 2001 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit Scheikunde 
van de Universiteit Utrecht, in 2014 tot universiteitshoogleraar en Limburg Chair 
op het gebied van de moleculaire beeldvorming met een interfacultair onder-
zoeksprogramma. Hij is ook mede-directeur van het Maastricht MultiModal Mo-
lecular Imaging Institute (M4I), samen met Prof. dr. Peter Peters.

Prof. dr. Ron Heeren werkt al geruime tijd succesvol aan innovatieve moleculaire 
beeldvormingstechnieken, waaronder de “massamicroscoop”. Met de massami-
croscoop zijn onderzoekers in staat om in een enkel experiment duizenden mo-
leculen direct, snel en gevoelig op cellen en weefselcoupes in kaart te brengen. 
Deze diagnostische informatie is cruciaal voor ‘personalized medicine’, ook wel 
de gezondheidszorg van de toekomst.

*Mol(ecular material science of art(achievements, challenges and new hori-
zons); F(undamenteel) O(nderzoek) M(aterie) - Instituut A(toom- en) MOL(ecuul)
F(ysica) 
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Maandag 16 oktober 2017 – 14.00 uur

Van productinnovatie naar innovatie in de ge-
zondheidszorg: samen komen ze tot nieuwe 
oplossingen.
PROF. DR. JAN KIMPEN, CHIEF MEDICAL OFFICER -  KONINKLIJKE PHILIPS

De gezondheidzorg is zich razendsnel aan het omvormen. Patiënten worden 
consumenten. Een op waarde gebaseerde geneeskunde zal leiden tot op waar-
de gebaseerde modaliteiten van terugbetaling. Nog nieuwere ontwikkelingen 
in de zorg zullen dure, hospitalisatie gebonden geneeskunde omvormen tot 
lage-kosten-zorg, waarbij de patiënt in zijn thuisomgeving kan blijven.
Deze evolutie wordt aangestuurd door informatisering en door met elkaar ver-
bonden netwerken. Daarbij zullen alle zorgverleners ervan moeten uitgaan dat 
de gezondheidszorg groeit naar een zorgcontinuüm: van gefragmenteerde zorg 
naar een continue zorgketen, van een focus op de arts naar één waarin de 
patiënt centraal staat, van ziekenhuis naar thuis en van volume naar waarde.
Deze transformatie is een sterke stimulus voor innovatie, niet alleen van afzon-
derlijke producten en diensten, maar leidend tot geïntegreerde oplossingen. 
Dergelijke ontwikkeling kan niet gerealiseerd worden in een geïsoleerd kader. 
Zorgverleners, patiënten, financiers in de zorg en de industrie hebben daarom 
de verantwoordelijkheid om samen te werken en zo de toekomst van de ge-
zondheidszorg uit te bouwen. Alleen uitgaande van deze samenwerking kan 
kwaliteitsvolle zorg gewaarborgd blijven en is een echte patiënt-gerichte zorg 
verzekerd, met inperking van de nu nog steeds verder stijgende kosten. 

Prof. dr. Jan Kimpen studeerde geneeskunde aan het Limburgs Universitair Cen-
trum en aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na zijn verdere specialisatie en zijn 
doctoraat was hij verbonden aan het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht, 
één van de grootste medische organisaties in Nederland, en dit opeenvolgend als 
hoogleraar, als voorzitter kindergeneeskunde en als voorzitter van de raad van be-
stuur. Hij versterkte de banden tussen het UMC Utrecht, Antoni van Leeuwenhoek/
Nederlands Kanker Instituut en het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. 
Tevens is hij de drijvende kracht achter het samenwerkingsverband van UMC Utrecht, 
Philips en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Bij de TU/e is hij lid van de 
strategische adviesraad voor de gezondheidszorg.  

Sinds januari 2016 bekleedt hij de functie van Chief Medical Officer bij Koninklij-
ke Philips. Philips besloot in het kader van de transformatie ‘zorgstelsel’ de functie 
van Chief Medical Officer toe te voegen aan het Executive Management team. In 
deze functie  gaat hij zich bezig houden met het uitbreiden van het zorgcontinuüm, 
waarmee Philips zich onder meer gaat richten op het leveren van betere patiënten-re-
sultaten tegen lagere kosten. Bovendien gaat hij nauw samenwerken met de medi-
sche opinieleiders binnen het wereldwijde netwerk van Philips. Zijn ruime ervaring in 
het opzetten van samenwerkingsverbanden in de publieke gezondheidszorg, biedt 
Koninklijke Philips een goede basis om samenwerkingsovereenkomsten met talrijke 
openbare en particuliere belanghebbenden in de gezondheidszorg uit te breiden 
en te verstevigen. 
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Maandag 23 oktober 2017 – 14.00 uur

De restauratie van het Lam Gods, altaarstuk 
van de gebroeders Van Eyck.

PROF. DR. ANNE VAN GREVENSTEIN-KRUSE,  UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Het Lam Gods, altaarstuk van de Gebroeders Van Eyck uit 1432 heeft een bij-
zonder ruwe geschiedenis meegemaakt: de beeldenstorm, het transport van 
de middenpanelen naar Parijs op het einde van de 18e eeuw, de verkoop 
van de zijluiken en het transport naar Berlijn midden 19e eeuw, de Tweede 
Wereldoorlog, het Hitler-museum en de zoutmijnen van Altaussee. De spo-
ren van deze geschiedenis zullen toegelicht worden, evenals de restauratie 
van 1950-51. Na een urgente conservering in 2010-2011, werd groen licht 
gegeven voor de restauratie van het ensemble in drie fases. De eerste fase, 
de buitenkant van de zijluiken, begon in 2012 en werd afgerond in 2016. 
De prachtige resultaten van deze ingreep zullen besproken worden in het 
kader van de geschiedenis van de vele restauraties die het altaarstuk door 
de eeuwen heeft meegemaakt. De interdisciplinaire samenwerking tussen het 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, de Universiteiten van Gent en 
Antwerpen en het toegankelijk maken van de technische documentatie op de 
website www.closertovaneyck.kikirpa.be zijn opmerkelijke speerpunten van 
dit toonaangevende project.

Prof. dr. Anne van Grevenstein-Kruse volgde de opleiding tot res-
taurator in Brussel (KIK), Rome (ICR) en  München (Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege). Zij studeerde verder kunstgeschiedenis aan de VUB. Zij was 
opeenvolgend hoofd restaurator in het Frans Hals Museum, Haarlem (1980-
1987), directeur van het Restauratie Atelier Limburg, Maastricht (1987-2010), 
professor Conservering / Restauratie aan de Universiteit van Amsterdam, coördi-
nator urgente conservering Lam Gods in de St.-Baafskathedraal 2010-2011 en  
adviseur van de Kathedrale Kerkfabriek St.- Baafs 2012-2016. 
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Maandag 6 november 2017 – 14.00 uur

Sic transit gloria imperii.
Portugal: Opkomst en neergang van een groot-
macht.
PROF. DR. JOHN EVERAERT, UNIVERSITEIT GENT

Portugal kende een turbulente wordingsgeschiedenis. Eeuwen lang had het 
vreemde bezetters (Romeinen, Visigoten, Arabieren). De christelijke recon-
quista voltrok zich stapsgewijze onder het Huis van Bourgondië (1131-1385), 
een territoriale eenmaking vanaf het graafschap Portucalia tot de herovering 
van Algarvië. Met de dynastie van Aviz (1385-1580) beleefde Portugal zijn 
hoogbloei. De grote ontdekkingen gingen gepaard met overzeese expansie, 
wat een maritiem handelsrijk schiep. 
Een erfopvolgingscrisis leidde tot een personele unie met het concurreren-
de Spanje, zelf onmachtig om de aftakeling van het Portugese wereldrijk 
door de Hollanders te stoppen. Een nationalistische opstand (1640), gevolgd 
door een vrijheidsoorlog, bracht de eigen Bragança-dynastie aan de macht. 
Commercieel ingepalmd door Engeland, spijsden het Braziliaanse goud en 
diamant de geldverslindende barok-praal en bouwprojecten. Maar zelfs het 
verlichte despotisme van de Markies van Pombal - opgezadeld met de ver-
woestende aardbeving van Lissabon (1755) - kon het tij niet keren.
De Napoleontische invasie (1804) joeg het hof naar Rio de Janeiro. Na repa-
triëring ging de constitutionele monarchie gebukt onder politieke verlamming 
en staatsbankroet. De chaotische  republiek (1910) mondde uit in fascistische 
dictaturen (Salazar, Caetano). Toen het land verwikkeld was in rampzalige 
koloniale oorlogen in Afrika, bracht de Anjerrevolutie (1974) het breekpunt, 
gevolgd door de hals-over-kop dekolonisatie, een massale emigratiegolf en 
politieke instabiliteit. Pas met de inbedding in het één-gemaakte Europa ken-
de Portugal zowel een politieke als een economische come back.

Prof. dr. John Everaert is gewoon hoogleraar-emeritus in koloniale & mari-
tieme geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij heeft werken gepubliceerd over 
de internationale en koloniale handel van de Vlaamse kooplieden in Andalusië, 
over de Franse slavenhandel in Afrika en op de Antillen, over de commerciële en 
culturele betrekkingen tussen Vlaanderen en Portugal, over de Indo-Portugese car-
tograaf-botanist Erédia, met uitgave van een medicinaal herbarium in handschrift, 
evenals een bronnenuitgave (in samenwerking) van een vroeg boordjournaal van 
een VOC-campagne. 

Zijn voornaamste belangstelling gaat uit naar de betrekkingen en de aanwe-
zigheid van Vlamingen/Belgen overzee : emigratie- en kolonisatieprojecten 
(Antillen, West-Afrika, Guatemala, Brazilië / 18e-19e eeuw); soldaten en dia-
mantairs (Portugees- en Hollands Oost-Indië ( 16e-17e eeuw) en zeehandel in 
Zuid-Oost Azië (19e eeuw) ; Franciscaner- en Jezuieten-missionarissen in Mexico 
(16e eeuw).
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Maandag 13 november 2017 – 14.00 uur 

De mechanismen van hartritmestoornissen: 
van (virtuele) hartspiercel tot gepersonaliseer-
de therapie.
DR. JORDI HEIJMAN,  UNIVERSITEIT MAASTRICHT

In een gezond hart wordt iedere hartslag aangestuurd door een elektrisch 
signaal. Tijdens hartritmestoornissen is de elektrische activiteit van het hart 
ontregeld. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Zo kunnen ritmestoornissen in 
de atria (“atriumfibrilleren”) een beroerte veroorzaken, terwijl ritmestoornis-
sen in de hartkamers tot plotse hartdood kunnen leiden. Een beter begrip van 
de mechanismen die tot deze ritmestoornissen leiden, is daarom noodzakelijk 
om patiënten met een hoog risico vroeg te kunnen identificeren en om tot 
betere behandelmethoden te komen. Wetenschappelijk onderzoek heeft in de 
afgelopen 25 jaar veel informatie opgeleverd over de microscopische mecha-
nismen van hartritmestoornissen. We weten inmiddels dat iedere hartspiercel  
tientallen soorten ionkanalen bevat die gedurende iedere hartslag dynamisch 
openen en sluiten en samen verantwoordelijk zijn voor de elektrische activa-
tie en het herstel van het hart. Daarnaast is de elektrische activiteit gekoppeld 
aan de samentrekking van de hartspiercel via veranderingen in de hoeveel-
heid calcium in de cel. Veranderingen in ionkanalen en/of calcium-huishou-
ding spelen vaak een belangrijke rol in het ontstaan van ritmestoornissen. Om 
de complexiteit van hartritmestoornissen beter te kunnen bestuderen worden 
tegenwoordig naast experimentele technieken steeds vaker ook computermo-
dellen gebruikt. Deze ‘virtuele hartspiercellen’ bieden nieuwe mogelijkheden 
om tot een effectievere, gepersonaliseerde therapie van hartritmestoornissen 
te komen.
In deze presentatie worden de belangrijkste hartritmestoornissen en de on-
derliggende mechanismen voorgesteld. Daarnaast worden recente ontwikke-
lingen in de therapie en het onderzoek van ritmestoornissen, bijvoorbeeld het 
gebruik van computermodellen, besproken.

dr. Jordi Heijman volgde de opleiding tot restaurator in Brussel (KIK), Rome 
(ICR) en  München (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege). Zij studeerde 
verder kunstgeschiedenis aan de VUB. Zij was opeenvolgend hoofd restaurator 
in het Frans Hals Museum, Haarlem (1980-1987), directeur van het Restauratie 
Atelier Limburg, Maastricht (1987-2010), professor Conservering / Restauratie 
aan de Universiteit van Amsterdam, coördinator urgente conservering Lam Gods 
in de St.-Baafskathedraal 2010-2011 en  adviseur van de Kathedrale Kerkfa-
briek St.- Baafs 2012-2016. 
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Maandag 20 november 2017 – 14.00 uur

Ontrafeling van de geheimen van ons even-
wichtssysteem.

PROF.DR. HERMAN KINGMA, UNIVERSITEIT MAASTRICHT EN TOMSK STATE 
UNIVERSITY (RUSLAND)

Bij aandoeningen van het evenwichtsorgaan of het evenwichtssysteem (ves-
tibulair systeem) wordt in de anamnese [wat in een gesprek tussen arts en 
patiënt aan informatie naar boven komt]en bij de behandeling veelal de 
nadruk gelegd op duizeligheid en vertigo, een probleem dat echter vrijwel 
uitsluitend bij plotselinge verschillen in functie tussen het rechter en linker 
evenwichtsorgaan ontstaat. Een functieverlies van het evenwichtsorgaan op 
zich is daardoor sterk onderbelicht geraakt. Inmiddels is echter duidelijk ge-
worden hoe invaliderend een functieverlies van één of beide evenwichtsor-
ganen kan zijn. Het komt veel vaker voor dan in het verleden gedacht werd, 
namelijk ongeveer vergelijkbaar met de incidentie [aantal nieuwe gevallen 
over een bepaalde tijdruimte] en prevalentie [aantal gevallen op duizend 
of honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking] van slecht-
horigheid. De situatie is bizar: een vrijwel volledige vestibulaire areflexie 
[afwezigheid van reflexen] wordt gemiddeld pas na 7 jaar gediagnosticeerd. 
De met een functieverlies geassocieerde meest voorkomende klachten, i.c. 
een verminderd gezichtsvermogen, een 12 x verhoogde valkans, angst en 
onzekerheid en vermijdingsgedrag worden frequent ten onrechte als primair 
psychisch geduid en niet in relatie gezien tot een mogelijke functiestoornis 
van het evenwichtssysteem. Dit is de reden waarom het cruciaal is een functie-
verlies van evenwichtsorganen te kunnen herkennen, begrijpen, zo mogelijk 
te voorkomen en te behandelen, en niet alleen te focussen op de behandeling 
van vertigo of duizeligheid. 

De spreker zal uitgebreid ingaan op de rol die het voor velen onbekende 
vestibulair systeem speelt in het functioneren van de mens - van evenwicht tot 
bloeddrukregulatie - en het recente door Maastricht en Genève ontwikkelde 
kunstmatig evenwichtsorgaan (vestibular implant).  

Prof. dr. Herman Kingma studeerde Biologie en Natuurkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam, doctoreerde in de Biofysica in 1983 in Leiden, spe-
cialiseerde zich in de klinische fysica aan de Universiteit van Maastricht met als 
specialisatie vestibulologie [leer van het evenwichtsysteem] en was aldaar hoog-
leraar vestibulologie en hoofd van de evenwichtstafdeling bij de afdeling KNO 
[keel, neus en oren] in het MUMC+ [Maastricht Universitair Medisch Centrum], 
waar hij patiënten uit de gehele wereld in consult zag. Hij is nu als emeritus 
hoogleraar als wetenschappelijk onderzoeker en voorzitter van de Taskforce Rus-
sia nog steeds aan de UM werkzaam en is tevens aangesteld als hoogleraar 
Medische Fysica aan de Tomsk State University in Rusland. Hij publiceerde meer 
dan 300 wetenschappelijke artikelen, vele hoofdstukken in boeken, was en is 
promotor van vele doctorandi, was initiator en voorzitter van de international 
standardisation commitee op het gebied van vestibulaire aandoeningen. Hij was 
en is invited lecturer op vele honderden congressen en cursussen wereldwijd. 



15

Maandag 27 november 2017 – 14.00 uur 

Het klimaat verandert, en dan ? Een blik door 
de bril van een bioloog.

PROF. DR. HANS VAN DYCK, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE LOUVAIN-LA-NEUVE

Het klimaat heeft een erg bepalende invloed op hoe het leven zich voordoet 
op onze draaiende aardbol. Het succes van de Homo sapiens – een erg 
bijzondere primatensoort – blijkt een stevig prijskaartje te hebben voor al die 
andere biodiversiteit. Op geanimeerde wijze zal Hans Van Dyck ingaan op 
het klimaat, het weer, de mens en vele andere dieren, en zal hij gebiologeerd 
uitleggen hoe een en ander samenhangt en ingrijpend verandert. Wie zijn 
de winnaars en verliezers van klimaatverandering? Er valt heel wat te leren.

Prof. dr. Hans Van Dyck is hoogleraar  gedragsecologie en natuurbehoud 
aan de UCL .Hij tracht het gedrag van dieren in een wereld op mensenmaat te 
begrijpen. Naast doceren, onderzoek opzetten en publiceren in de internatio-
nale vakliteratuur, loodst hij graag biologische inzichten tot bij het grote publiek. 
Zo is hij columnist voor het tijdschrift EOS en MO, en een regelmatige gast op 
radio (“Nieuwe feiten” en “Interne keuken”) en televisie (“Van Gils en gasten” en 
“Herontdekking van de wereld”).
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Maandag 4 december 2017 – 14.00 uur

Strijd voor de vrede en hoe we die kunnen 
winnen.

PROF. DR. TOM SAUER,  UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Veel problemen zouden voorkomen kunnen worden door een meer inclusieve 
wereld, een wereld waarbij elke persoon en elke staat het gevoel heeft erbij 
te horen. In het Midden-Oosten vindt de bevolking dat ze niet kan aanschui-
ven aan het wereldwijd banket en ze komt vreedzaam of wreedzaam in op-
stand tegen haar corrupte leiders. Onze Syrië-strijders voelen zich niet thuis 
in ons land en vertrekken naar datzelfde Midden-Oosten om de wapens op 
te nemen, om eindelijk iemand te zijn.
Rusland, de grote verliezer van de Koude Oorlog, voelt zich vernederd door 
het Westen. Het voelt zich niet als gelijke opgenomen in de Euro-Atlantische 
veiligheidsarchitectuur. De Oekraïnecrisis is grotendeels het gevolg van dit 
gebrek aan inclusie.
Heel veel niet-kernwapenstaten vinden dat de negen kernwapenstaten hun 
verplichting tot nucleaire ontwapening niet nakomen, want nog altijd slinge-
ren er op aarde 15.000 kernwapens rond. Zij zijn het beu om nog langer te 
wachten en willen kernwapens wereldwijd laten verbieden: iedereen gelijk 
voor de wet. Geen “have’s” en “have not’s”, want dat staat gelijk met exclu-
sie, wat op termijn niet houdbaar is.
Indien we deze these over inclusie/exclusie in de wind slaan, wacht ons de 
combinatie van terrorisme en kernwapens (misschien vanuit Rusland): nucle-
air terrorisme. Hoog tijd om inclusie au sérieux te nemen, ook op wereldvlak.

Prof. dr. Tom Sauer is professor Internationale Politiek aan de Universiteit 
Antwerpen. Zijn onderzoek situeert zich in het domein van de internationale 
veiligheid. Hij studeerde politieke wetenschappen en internationale politiek in 
Namen, Leuven, Hull (VK), Bologna (Italië) en Harvard University (VS). Hij heeft 
vijf boeken geschreven, voornamelijk over de kernwapenproblematiek. In het 
Nederlands verscheen eerder “Vechten voor Vrede” (samen met Jorg Kustermans)
(Lannoo, 2013), en verschijnt “Inclusie in de Internationale Politiek” ( Polis 2017). 
Daarnaast verschenen ook tientallen wetenschappelijke artikelen alsook een hon-
derdtal opiniestukken in De Standaard, De Morgen, De Tijd, Knack, en deredac-
tie. Prof. Sauer zetelt in de Raad van Bestuur van het Vlaams Vredesinstituut, en 
kreeg de titel Ambassadeur van de Vrede van Pax Christi Vlaanderen in 2009.
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Maandag 11 december 2017 – 14.00 uur

Dierproeven: een blik achter de schermen.

PROF. DR. IR. QUIRINE SWENNEN EN  JOKE VANHOOF,  UNIVERSITEIT HASSELT 

Het gebruik van proefdieren komt geregeld in de media en wordt vaak in 
een negatief daglicht gesteld. Toch zijn proefdieren essentieel voor de ont-
wikkeling van nieuwe medicijnen en de aanmaak van vaccins. Bovendien is 
er de laatste jaren grote vooruitgang geboekt op het vlak van dierenwelzijn 
en ethiek. Om het brede publiek een realistisch beeld te geven over het on-
derzoek met dieren wordt er vandaag de dag gepleit voor een transparante 
communicatie. Binnen Vlaanderen zijn veel instellingen die met proefdieren 
werken, een engagement aangegaan om die openheid in hun beleid te im-
plementeren. Met deze lezing willen we illustreren wat het werken met proef-
dieren inhoudt, zowel de praktische en administratieve taken als de ethische 
en wettelijke vereisten.

Prof. dr. ir. Quirine Swennen studeerde bio-ingenieurswetenschappen 
aan de KU Leuven, en behaalde in 2006 haar doctoraat in deze discipline. 
Vervolgens werkte ze als post-doctoraal onderzoeker, achtereenvolgens aan de 
afdeling dierfysiologie aan de KU Leuven en het Biomedisch Onderzoeksinstituut 
van de Universiteit Hasselt. In 2015 werd ze aan de UHasselt tot docent fysiolo-
gie benoemd. Ze is lid van de Ethische Commissie Dierproeven en verantwoor-
delijke van de dierenwelzijnscellen.

Joke Vanhoof behaalde in 2012 een master in de biomedische wetenschap-
pen aan de transnationale Universiteit Limburg. Na haar afstuderen ging ze aan 
de slag als coördinator van de proefdierfaciliteit aan de Universiteit Hasselt. In 
die functie is ze eveneens nauw betrokken bij het onderwijs met betrekking tot 
dierproeven. Zij is secretaris van de Ethische Commissie Dierproeven en lid van 
de dierenwelzijnscellen.
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Maandag 18 december 2017 – 14.00 uur

‘In organis et in discantu’ - Het prinsbisdom Luik 
in de eerste helft van de 17e eeuw:  muziek op 
een kruispunt van culturen.
 PROF. LUC PONET, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Een uniek orgelhandschrift uit 1626 (MS Berx), bekend als het 
‘Tongers orgelhandschrift’, dat in 2003 toevallig ontdekt werd, 
bevat onbekende, authentieke orgelbewerkingen van o.a. 
Magnificat-zettingen van Orlandus Lassus (1532-1594).

Naast orgelwerken van vroeg 17e-eeuwse organisten (Ruggiero Trofeo, Fran-
cesco Rovigo) bevat het 45 pagina’s tellende manuscript vooral intavolaties 
( virtuele instrumentale arrangementen) van Orlandus Lassus, hoofdzakelijk 
Magnificat-zettingen maar o.m. ook het bekende Franse chanson Margot la-
borez les vignes. 

Deze muziek roept verrassende vragen op over de organistenpraktijk in de 
eerste helft van de 17e eeuw in het prinsbisdom Luik, een regio die bekend 
stond als een vooraanstaande religieus-artistiek-culturele biotoop. Veel Luikse 
musici (zangers, organisten en componisten) kregen een prestigieuze aan-
stelling aan belangrijke Europese hoven. Dit leidde tot een vruchtbare wis-
selwerking tussen de Luikse musiceerpraktijk en de Europese muziekcultuur. 
De impact van Luikse musici in die Europese context was dan ook bijzonder 
groot (bijvoorbeeld Simon Lohet in Duitsland, Henry Du Mont in Frankrijk, 
Matheo Romero in Spanje en Léonard de Hodémont in Italië). 

Samen met het Liber Fratrum Cruciferorum Leodiensium (Luik, 1617) en Le 
grand livre de choeur de Saint-Lambert (Luik, tussen 1619 en 1633) is het 
Tongers orgelhandschrift een bijzondere bron van informatie met impliciete 
indicaties voor een historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk met aandacht 
voor interpretatie, retoriek en expressie. De verhoudingen tussen partituur en 
instrument, zanger en organist, woord en toon, dragen bij tot een specifieke 
eigenheid ‘tussen gregoriaans en polyfonie’. Hierdoor ontstaat een nieuw 
inzicht in de relatie tussen musiceerpraktijk in het prinsbisdom Luik en andere 
Europese orgelstijlen. 

Prof. Luc Ponet volgde een brede artistieke opleiding aan het Lemmensinsti-
tuut in Leuven en aan de Hochschule für Musik in Wenen. Hij is inspecteur voor 
het Kunstonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en geeft wereldwijd concer-
ten, lezingen en masterclasses. Daarnaast is hij organist-titularis van de basiliek 
in Tongeren, organist in residentie en artistiek directeur van de Bach Academie 
Alden Biesen, verbonden aan de Landcommanderij Alden Biesen, het cultuur- 
en congrescentrum van de Vlaamse gemeenschap in Bilzen en stadsorganist/
curator van ‘Leuven Orgelstad’. Als doctoraal onderzoeker is hij verbonden aan 
de KU Leuven - faculteit van de kunsten. Hij publiceert regelmatig en van zijn 
orgelspel werden talrijke CD’s gerealiseerd.
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Maandag 8 januari 2018 – 14.00 uur

Chemie, een kennisdomein op mensenmaat.

PROF. DR. DIRK VANDERZANDE, UNIVERSITEIT HASSELT.

Chemie is niet alleen een wetenschapsdomein, het is ook een dagelijkse ac-
tiviteit die in heel gewone dingen opduikt, zonder dat we eigenlijk beseffen 
dat we dan aan chemie doen. Dit is in feite een constante in de hele geschie-
denis van de mensheid en heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de ont-
wikkeling van beschavingen, van de oudheid tot nu. Geleidelijk hebben we 
inzicht verworven in de structuur en opbouw van de materie. Het belang van 
aan chemie doen, is daardoor spectaculair toegenomen. Vanaf het einde van 
de 18e eeuw  wordt de basis gelegd voor de moderne chemie als kennis- en 
technologiedomein. Toen is houtskool als koolstofbron vervangen door steen-
kool, wat  geleid heeft tot een explosie van nieuwe kennis en inzichten. Er zijn 
nieuwe kleurstoffen ontdekt, geneesmiddelen ontwikkeld, nieuwe materialen 
en nieuwe processen voor de aanmaak van kunstmest. Ook de opkomst van 
plastics is in deze context te situeren. 

Het effect op onze samenleving is immens en grotendeels positief. Maar er 
zijn ook schadelijke neveneffecten, die dan ook het voorwerp uitmaken van 
toekomstgericht onderzoek. De toekomst, de weg naar een duurzame en 
hernieuwbare samenleving, zal ook sterk bepaald worden door ontwikkelin-
gen en nieuwe technologieën steunend op onze kennis van de chemie van 
materialen en levende organismen.
.

Prof. dr. Dirk Vanderzande studeerde scheikunde aan het Limburgs Uni-
versitair Centrum ( nu Universiteit Hasselt) en aan de KU Leuven, waar hij ook 
doctoreerde. Na een postdoctoraal onderzoekmandaat aan de KU Leuven werd 
hij aan het LUC/UHasselt benoemd. Zijn onderzoek startte hij in het domein van 
Geleidende Polymeren [grote moleculen bestaande uit identieke of gelijkaardige 
delen] en Geconjugeerde Polymeren (Halfgeleidende Polymeren). Dit onderzoek 
werd daarna gericht op het gebruik van Geconjugeerde Polymeren in plastic 
gebaseerde elektronische componenten, zoals LED’s, transistoren, sensoren. 
In 2003 werd hij gewoon hoogleraar in organische en polymeerchemie. Sinds 
2010 is hij directeur van het Instituut voor Materiaal Onderzoek (IMO-IMOMEC), 
een geassocieerd laboratorium van IMEC.
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Maandag 15 januari 2018 – 14.00 uur 

Mycorrhizaschimmels:
bondgenoten van planten.

PROF. DR. JAN COLPAERT, UNIVERSITEIT HASSELT

Hogere organismen, planten en dieren, kunnen niet overleven zonder sym-
biotische micro-organismen. Dieren herbergen een uitgebreid microbioom in 
hun spijsverteringsstelsel, terwijl planten een beroep doen op schimmels voor 
een efficiënte opname van voedingsstoffen uit de bodem. Mycorrhiza fungi 
[Grieks mukès = schimmel en rhiza = wortel; fungi zijn zwammen] bescher-
men de wortels van hun gastheer tegen uitdroging en pathogene schimmels. 
Hun schimmelnetwerken in de bodem zijn belangrijk voor de landecosyste-
men op aarde, ze vormen immers een tussenschakel bij de recyclage van 
voedingsstoffen die vrijkomen bij de afbraak van organisch materiaal. Deze 
bodemschimmels vormen tevens een aanzienlijk koolstofreservoir,waardoor 
ze een rol spelen in de strijd tegen het broeikaseffect. 

De diversiteit aan mycorrhizaschimmels is bijzonder groot. Specifieke soorten 
zijn aangepast aan verschillende (micro-)habitats, verschillende gastheren, 
klimaten … Sommige schimmels zoals de bruine ringboleet hebben zich 
aangepast aan bodemverontreinigingen en kunnen daardoor hun gastheer 
beschermen tegen toxiciteit. We gaan wat dieper in op de mechanismen die 
in de mycorrhizasymbiose gebruikt worden om de overleving van planten en 
fungi te garanderen op bodems verontreinigd met zware metalen.
 op onze kennis van de chemie van materialen en levende organismen.

Prof. dr. Jan Colpaert studeerde biologie aan de KU Leuven en doctoreerde 
er in de microbiële ecologie. Na een postdoctorale periode aan deze universi-
teit werd hij in 2002 zelfstandig academisch personeelslid aan de Universiteit 
Hasselt. Thans is hij er hoogleraar en decaan van de faculteit Wetenschappen. 
In het Centrum voor Milieubiologie is zijn onderzoek gefocust op de evolutionaire 
processen en de genetische determinanten die leiden tot tolerantie van zware 
metalen. Het onderzoek gebeurt op de bruine ringboleet (Suillus luteus), een pio-
niersoort die ectomycorrhiza vormt met dennen. De soort is uniek omdat ze zich 
snel heeft aangepast aan de toxiciteit van verschillende zware metalen (Zn, Cd, 
Cu). De metaaltolerantie van de schimmel speelt een cruciale rol bij de overleving 
van zijn gastheer wanneer die groeit in toxische bodems.
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Maandag 22 januari 2018 – 14.00 uur

Utopie voor morgen: digitale gezondheidszorg.

PROF. DR. LIESBET GERIS, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN EN UNIVERSITÉ 
DE LIÈGE.

De moderne geneeskunde wordt geconfronteerd met de steeds grotere hoe-
veelheden data die van elke patiënt beschikbaar worden (genoomsequenties, 
biomedische beelden etc.). Vaak lijden patiënten ook aan meer dan één ziek-
te (en kan de (behandeling van de) éne ziekte de andere beïnvloeden), wat 
het plaatje nog complexer maakt. Daarenboven gaat het biomedische onder-
zoek razend snel vooruit en worden er in hoog tempo nieuwe behandelingen 
en therapieën ontwikkeld.  We verwachten van onze artsen dat zij al deze 
informatie op een correcte manier kunnen combineren om ons de best mo-
gelijke behandeling te geven. De steeds toenemende digitalisering van onze 
samenleving kan ook hier een belangrijke rol spelen. Digitale gezondheids-
zorg behelst het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) 
om de gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren (definitie RIZIV). Dit 
is een bijzonder brede vlag, die nodig is om de bijzonder brede lading te 
dekken, gaande van electronische patiëntendossiers en electronische voor-
schriften, over draagbare apparaten die continu een aantal functies meten en 
doorsturen naar de arts, tot het gebruik van ‘big data’ en de ontwikkeling van 
‘in silico’ [met de hulp van de computer] geneeskunde. 

Aan de hand van verschillende voorbeelden zal de spreker een schets geven 
van de huidige status inzake een aantal deeldomeinen van digitale genees-
kunde, dit vanuit verschillende perspectieven of gebruikers. De drie catego-
rieën van gebruikers die hier aan bod komen zijn de patiënten, de zorgverle-
ners en de industrie (medische apparaten en farmaceutische industrie).

Prof. dr. Liesbet Geris is professor biomechanica en computationele weef-
selengineering aan de universiteiten van Luik en Leuven. Haar onderzoek spitst 
zich toe op het multi-schaal en multi-fysica modelleren van biologische processen. 
Samen met haar team gebruikt zij deze computermodellen om niet-genezende 
botbreuken te onderzoeken en nieuwe behandelingsmethoden in silico uit te tes-
ten. In 2011 kreeg ze een starting grant van de European Research Council om 
haar onderzoek te financieren.  Ze heeft verschillende wetenschappelijke prijzen 
voor jonge onderzoekers in de wacht gesleept. Ze is actief in wetenschappe-
lijke netwerking en beleidsvorming, vooral rond de thema’s interdisciplinariteit, 
in silico geneeskunde en gender. Zij is lid van de Europese Jonge Academie 
en voormalig voorzitter van de Belgische Jonge Academie en voorzitter van het 
Virtual Physiological Human Instituut.
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Maandag 29 januari 2018 – 14.00 uur

Europa en de terugkeer van de geschiedenis.

PROF. DR. MATHIEU SEGERS, UNIVERSITEIT MAASTRICHT

Na de val van de Berlijnse muur veinsde Europa zelfvertrouwen. Het was een 
geloofwaardige act. De Europese integratie boekte historische overwinnin-
gen op de Duitse en de Europese deling. En Europa werd een machtsblok in 
de wereld. Grote vragen drongen zich op. Wat wordt Europa ? Waar staat 
het voor ? Waar lopen de grenzen ? Maar de antwoorden op deze vragen 
werden angstvallig vooruitgeschoven, alsof de vragen niet bestonden of van-
zelf zouden verdwijnen.

In zijn lezing onderzoekt de gastspreker het getroebleerde Europa van van-
daag. Hij doet dit direct na het ‘thriller-jaar’ 2017, waarin er verkiezingen 
waren in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Ook werd een eerste echt besluit 
over de Brexit genomen en werd veiligheid verder op de proef gesteld. 

Als de huidige problemen van Europa iets bewijzen, dan is het wel dat de Eu-
ropese vakantie van geschiedenis en politiek voorbij is. In Europa draait het 
weer om ideeën en macht. Dat is meeslepend en ontwrichtend. En het vergt 
zelfbewustzijn als tegenwicht. Hoe houden Europa, de Benelux en Limburg 
zich in dit krachtenveld? Hoe levensvatbaar is de Europese ‘orde van Maas-
tricht’ 25 jaar na ondertekening van het Verdrag van Maastricht? 

Prof. dr. Mathieu Segers is hoogleraar Europese geschiedenis en Europese 
integratie aan de Universiteit Maastricht en decaan van het University College 
Maastricht. Hij was voordien Fulbright-Schuman fellow aan het Centrum voor 
Europese studies aan de Universiteit van Harvard en senior fellow aan het depar-
tement Politieke en Internationale Relaties aan de Universiteit van Oxford. Zijn on-
derzoek is gericht op de geschiedenis en de voorgeschiedenis van de Europese 
integratie en de Trans-Atlantische relaties. Hierover publiceert hij in internationale 
wetenschappelijke tijdschriften. Met zijn boek  ‘The Netherlands and European 
integration’ won hij in 2013 de Nederlandse prijs voor het beste politieke boek. 
Hij is columnist in het Financieel Dagblad en in de Groene Amsterdammer en is 
staflid van de ‘Netherlands Scientific Council for Government Policy’.
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Maandag 5 februari 2018 – 14.00 uur 

Heeft het Limburggevoel historische 
wortels … ?

ROMBOUT NIJSSEN, RIJKSARCHIVARIS LIMBURG.

Sinds tientallen jaren overheerst in het officiële discours over de verhouding 
tussen Belgisch en Nederlands Limburg de gedachte dat er tussen de pro-
vincies aan weerszijden van de Maas meer gelijkenissen dan verschillen 
bestaan, iets dat wel eens wordt toegewezen aan gemeenschappelijke his-
torische wortels.

De spreker houdt de geschiedenis van beide territoria vanaf de middeleeu-
wen kritisch tegen het licht en gaat samen met u op zoek naar de wortels 
van het Limburggevoel. Hoe verliep de geschiedenis van Limburg ? Wanneer 
verliep die gelijklopend, en wanneer of op welke punten zijn er betekenis-
volle verschillen ? Bestaat de geschiedenis van Limburg wel ? Of is het een 
geschiedenis van beide Limburgen ? Is het Limburggevoel een erfenis uit het 
verleden of een waardevolle aanzet voor de toekomst ?

Rijksarchivaris Rombout Nijssen studeerde geschiedenis aan de KU 
Leuven. Sinds 1990 werkt hij voor het Rijksarchief en leidt het Rijksarchief van 
Hasselt. Hij publiceert vooral in Limburgse historische tijdschriften. In de meeste 
afleveringen van Limburg - Het Oude Land van Loon of Heemkunde Limburg 
vind je bijdragen van zijn hand. Ook in Limburgse plaatselijke heemkundige 
tijdschriften kun je zijn bijdragen vinden. Daarnaast publiceert hij op zichzelf 
staande historische studies of bronnenuitgaven. Vooral bij vzw Limburgse Studies 
verschijnen boeken van zijn hand.
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Maandag 19 februari 2018 – 14.00 uur

Iedereen racist. De multiculturele 
droom ontleed.

PROF. DR. ALAIN VAN HIEL, UNIVERSITEIT GENT

Discussies over migratie en de multiculturele samenleving halen wekelijks het 
nieuws. Het debat loopt hoog op en racistische incidenten gooien olie op het 
vuur. Dan waren er recent nog de terroristisch aanslagen in Parijs en Brussel. 
Het maatschappelijk draagvlak voor migratie en integratie wordt daardoor 
kleiner. Maar waarin schuilen net de oorzaken van racisme ? 

Racisme is er altijd en overal. Het zit in de mens ingebakken om leden van 
een andere groep op een andere manier te benaderen. Discussies over mi-
gratie en de multiculturele samenleving zijn nauwelijks weg te denken uit 
onze maatschappij. Maar wat is racisme nu eigenlijk?

In deze presentatie krijgt het wij-zij-denken een objectieve verklaring vanuit 
de sociale psychologie en wordt aangetoond dat harmonieus samenleven 
niet evident is, maar tegelijkertijd zeker niet onmogelijk.

‘Iedereen racist’ vertolkt een centrale positie binnen het multiculturele debat, 
los van enige politieke overtuigingen en waar nodig van politieke correct-
heid. De presentatie toont de basis van racisme en onverdraagzaamheid, 
maar ook hoe eraan weerwerk te bieden en verandering te realiseren.

Prof. dr. Alain Van Hiel is hoogleraar aan de vakgroep Ontwikkelings,- 
Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent. Hij studeerde 
af als industrieel ingenieur bouwkunde aan de Industriële Hogeschool Antwer-
pen-Mechelen in 1989. Hij behaalde zijn licentiaatsdiploma Psychologie aan 
de Universiteit Gent in 1995 en doctoreerde er in 2001. Hij doceert jaarlijks 
aan niet minder dan 2000 studenten sociale psychologie in de opleidingen 
Psychologie, Criminologie, Rechten, Politicologie en Sociologie. Hij is (co-)auteur 
van meer dan 100 tijdschriftartikelen. Zijn onderzoek richt zich vooral op multi-
cultureel samenleven, politieke psychologie en groepsprocessen.
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Maandag 26 februari 2018 – 14.00 uur

Van Mesopotamië tot Irak: op zoek naar de 
bronnen van de beschaving.

PROF. DR. PATRICK DE GROOTE, UNIVERSITEIT HASSELT

Virtuele reis naar Irak, gebaseerd op het eerste Nederlandstalige boek (P.De 
Groote & C.van de Cruys, 2001, Garant, 200 blz.) dat een alomvattend 
beeld geeft van deze culturele bakermat van onze beschaving. De lezing 
geeft een andere (en vooral niet-politieke) kijk op het getroffen land Irak (in 
het Midden-Oosten), dat in de toekomst weer een groot toeristisch potentieel 
zou kunnen hebben.

Dit zogenaamde “Tweestromenland” (van Tigris en Eufraat) wordt multidis-
ciplinair benaderd. Er komen verschillende algemene aspecten aan bod: 
bronnenmateriaal, geografie, demografie, sociaal-culturele aspecten en eco-
nomie. De rijke geschiedenis handelt over de oudheid, de islamisering, het 
Britse mandaat en de Republiek Irak (vanaf 1958). Uit de recente geschie-
denis onthouden we uiteraard de rol van dictator Saddam Hoessein (tot zijn 
executie in 2006)  en de Golfoorlogen.

Vervolgens verkennen we via een reisreportage (uit het jaar 2000) uitgebreid 
de hoofdstad Bagdad (zowel het oude als het moderne deel, gelegen aan de 
Tigris) en de omgeving met o.m. Samarra (moskee met de vergulde koepel) 
en het wereldberoemde Babylon (gelegen aan de Eufraat). We waren er 
naar aanleiding van onze functie als officiële Belgische waarnemers voor de 
Verenigde Naties bij de parlementsverkiezingen op 27 maart 2000 … de 
laatste die gewonnen werden door Saddam Hoessein.

Prof. dr. Patrick De Groote behaalde aan de KU Leuven het diploma 
licentiaat aardrijkskunde en werd er later doctor in de wetenschappen met een 
proef¬schrift over de Belgische hotelsector. Hij was aan deze universiteit assistent 
en vervolgens docent toerisme aan het Coloma-Instituut te Mechelen, het Instituut 
Tunon te Brussel, de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer te Breda en 
de Hoge Hotelschool te Maas¬tricht. In 1986-1987 was hij Adviseur Toe¬risme 
van de Vlaamse Gemeen¬schapsmi¬nister van Cul¬tuur in Brussel. Daarna werd 
hij assistent, docent en hoogleraar aan de Economi-sche Hogeschool Limburg 
en aan de Universiteit Hasselt. Zijn onderwijs- en onderzoeksopdracht lag in het 
domein toeris¬me, transport, Cross Culture België/Europa/globalisering.

Hij is lid van meerdere nationale en internationale wetenschappelijke verenigin-
gen en nam deel aan tal van internationale congressen, studiereizen en projec-
ten. Hij richtte aan de EHL / L¬UC de Post¬aca¬demische Vor¬ming Master 
in Toeris¬me-Mana¬ge¬ment op. Vanaf 2001 werkte hij mee aan de nieuwe 
Vlaamse interuniversitaire opleiding Master in Toerisme Management, georgani-
seerd aan de UAMS (University Antwerp Management School) en vanaf 2004 
aan de KU Leuven. 
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Maandag 5 maart 2018 – 14.00 uur

Circulaire economie, belofte of realiteit? 

PROF. DR. KAREL VAN ACKER, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

Onze welvaart is gebouwd op een vlotte en vrijwel onbeperkte toegang tot 
grondstoffen. Deze toegang wordt almaar moeilijker, door schaarste en door 
het opkomende protectionisme in andere delen van de wereld. Europa is voor 
al zijn grondstoffen zo goed als volledig afhankelijk van andere werelddelen, 
en niet altijd van de politiek meest stabiele regio’s. De Europese economie is 
erg kwetsbaar door deze grondstoffenafhankelijkheid. Een vlotte en betaal-
bare grondstofvoorziening is immers levensnoodzakelijk voor onze industrie. 
De circulaire economie wordt door vele beleidsmakers voorgesteld als dé op-
lossing voor deze groeiende grondstofcrisis. Daarnaast zien ze de circulaire 
economie als een motor voor nieuwe economische groei, herindustrialisering, 
minder milieu-impact, en nog meer. Daarom had de Europese Commissie 
2014 uitgeroepen tot het jaar van de circulaire economie en is circulaire 
economie één van de vijf transitieprioriteiten van de Vlaamse Regering. 

De circulaire economie maakt komaf met het gangbare lineaire model waarin 
grondstoffen worden gedolven, verbruikt en weggegooid. In de circulaire 
economie is het de bedoeling elk afgedankt materiaal opnieuw als grondstof 
in te zetten en materialen een langere nuttige gebruiksduur te geven. Dat 
kan door meer en beter materialen te recycleren, producten te hergebruiken, 
maar vooral door de hele levenscyclus van materialen goed en efficiënt te 
beheren. Niet-technologische oplossingen, zoals de deeleconomie, zijn ook 
essentieel voor de circulaire economie. Heel wat studies tonen aan dat de 
circulaire economie niet alleen goed is voor het spaarzamer omgaan met 
grondstoffen en het vermijden van afval, maar ook nieuwe economische ac-
tiviteiten, en dus jobs, kan creëren. Zal de circulaire economie deze beloftes 
waarmaken? Zal onze economie een nieuwe renaissance beleven dank zij 
circulaire economie? En wat kunnen wij doen om van de circulaire economie 
werk te maken?

Prof. dr. Karel van Acker is professor duurzaam materialenbeheer aan 
de KU Leuven, coördinator van het KU Leuven Materials Research Centre en 
industrieel onderzoeksmanager voor het Circular Economy @ KU Leuven platform. 
Tevens is hij promotor-coördinator van SuMMa+, het steunpunt beleidsrelevant 
onderzoek Circulaire Economie. Hij doctoreerde in de materiaalkunde aan de 
KU Leuven. Zijn onderzoeksexpertise ligt in duurzaamheidsevaluaties van materi-
alen en materiaalkringlopen, gaande van biogebaseerde polymeren tot kritieke 
metalen, en duurzaam materialenbeheer. Als coördinator van KU Leuven-MRC 
bevordert hij de interactie van maatschappij en industrie met het materiaalonder-
zoek aan de KU Leuven en zet daartoe interdisciplinaire onderzoeksplatformen 
op, ondermeer rond urban mining en recyclage, biopolymeren, nanocomposiet-
materialen, ... De relatie van materialen tot een duurzame maatschappij vormt de 
rode draad van zijn activiteiten.
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Maandag 12 maart 2018 – 14.00 uur

Bijna twintig jaar Europese Monetaire Unie: 
waar staan we nu ?

PROF. DR. FILIP ABRAHAM, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Op 1 januari 2018 zal de Europese Monetaire Unie (EMU) precies twintig 
jaar bestaan. Het is een verhaal van eerst tien goede en daarna tien moeilijke 
jaren. Tijdens de goede jaren was de economische groei bevredigend, de 
inflatie onder controle en versterkte de cohesie tussen de hogere en lagere 
inkomenslanden binnen de eurozone. De moeilijke jaren werden gekenmerkt 
door een zware recessie in Griekenland, Portugal, Ierland en Spanje, die 
bijna tot het uiteenvallen van de eurozone leidde.

Over één punt zijn nagenoeg alle beleidsmakers het eens: de EMU bevat 
structurele constructiefouten die moeten worden gecorrigeerd indien we over 
twintig jaar de 40e verjaardag van de eenheidsmunt willen vieren.
De gastspreker overloopt het wel en wee van twee decennia euro-geschie-
denis. Hij analyseert de sterkten en zwakten van de monetaire unie. En hij 
schetst enkele mogelijke scenario’s voor de toekomst.

Prof. dr. Filip Abraham studeerde economie en wijsbegeerte aan de KU 
Leuven. Hij doctoreerde aan de Universiteit van Michigan (USA). Thans is hij 
gewoon hoogleraar internationale economie en Europese integratie aan de KU 
Leuven en aan de Vlerick Business School. Hij doceert ‘International Business’ 
aan de Rocherster-Bern Executive MBA in Zwitserland. Verder was hij gasthoog-
leraar aan diverse Nederlandse, Duitse en Oostenrijkse universiteiten. Aan de 
KU Leuven was hij van 2005 tot 2013 vice-rector voor de groep humane we-
tenschappen. 
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Maandag 19 maart 2018 – 14.00u

Hoe overleef ik mijn hart ?

PROF. DR. WILFRIED MULLENS, UNIVERSITEIT HASSELT EN ZIEKENHUIS 
OOST-LIMBURG.

Hart- en vaatziekten zijn sinds jaar en dag de doodsoorzaak nummer één in 
de Westerse wereld.
In deze lezing krijgt u op interactieve wijze inzicht in de meest voorkomende 
hart- en vaatziekten, zodat u met meer inzicht uw eigen hartziekte kan voor-
komen of overleven.

Prof. dr. Wilfried Mullens is deed zijn artsenstudies aan de Universiteit 
Hasselt (LUC) en aan de KU Leuven. Hij specialiseerde tot cardioloog aan de KU 
Leuven en heeft nog een opleiding cardiale revalidatie gevolgd aan het Onze 
Lieve Vrouw Ziekenhuis Aalst. Daarna genoot hij nog een bijzondere opleiding 
in Hartfalen aan de Cleveland Clinic OHIO, USA (2007-2008). Zijn doctoraat-
sproefschrift legde hij in af aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is als 
cardioloog verbonden aan het Ziekenhuis Oost Limburg en is hoofddocent aan 
de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen van de Universiteit Hasselt. 
Daarnaast is hij wetenschappelijk zeer actief, is hij voorzitter van de Belgische 
Vereniging van Hartfalen en maakt hij deel uit van de Europese Vereniging van 
Hartfalen.
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Maandag 26 maart 2018 – 14.00 uur 

Het humanisme in onze gewesten.

JORIS TULKENS

In deze lezing geeft de gastdocent inzicht in de manier waarop hij zijn his-
torische romans opvat . Wat is  realiteit ? Wat is fictie ? Waarom beperkt hij 
zich in zijn boeken tot het begrijpen van de zestiende eeuw ? Daarna zal hij 
dieper ingaan op de doelstellingen van het humanisme zoals het na de mid-
deleeuwen in onze gewesten openbloeide. Waar kwamen die doelstellingen 
vandaan ? Waarin verschilt het hedendaagse humanisme van het zestien-
de-eeuwse ? Waarom beschouwt men  die zestiende eeuw als het begin van 
onze moderne tijden ? 

Na die korte theoretische beschouwing neemt hij ons mee door de boeken 
die hij over die periode geschreven heeft. Hij schetst de personages die erin 
voorkomen (Desiderius Erasmus, Pieter Gillis, Andreas Vesalius, Nicolaes 
Cleynaerts, Thomas More) en leest enkele uittreksels die voor hen typerend 
zijn. In het algemeen probeert hij het iconisch karakter van die grote namen 
af te zwakken, zodat we hen leren kennen  als mensen van vlees en bloed. 

Joris Tulkens studeerde filosofie en klassieke talen te Leuven. In 1988 pu-
bliceerde hij zijn eerste verhalenbundel, De macht van het getal. Daarop volg-
den vijftien andere boeken, een CD-rom, enkele scenario’s verfilmd door VRT en 
IKON, een tentoonstellingscatalogus en enkele theatermonologen. 
In 2000 debuteerde hij bij Houtekiet als misdaadauteur. Hij publiceerde drie 
thrillers, alle drie genomineerd voor de Hercule Poirotprijs. 

Na de thrillerperiode concentreerde hij zich op het schrijven van historische ro-
mans die zich alle afspelen in de eerste helft van de zestiende eeuw. De eerste 
titel was: Christenhond tussen moslims, over het leven van de Diestse humanist 
Nicolaes Cleynaerts. Na die eerste historische roman volgden De schaduw van 
Erasmus, De verloren droom van Pieter Gillis, Johanna de Waanzinnige, Vesalius 
en zeer onlangs Thomas More, een leven in vijf vriendschappen.  Op die manier 
kreeg Tulkens een goed zicht op de manier waarop het humanisme zich in onze 
contreien ontplooide. 
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Maandag 16 april 2018 – 14.00 uur

Recht in een multiculturele samenleving: 
trouwen en scheiden onder migranten.

PROF. DR. SUSAN RUTTEN, UNIVERSITEIT HASSELT EN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

Migranten die in Europa wonen, hebben vaak nog op allerlei manieren te 
maken met hun land van herkomst, ook met het in dat land geldende huwe-
lijksrecht. Ook in het dagelijkse leven spelen familie- en gezinswaarden uit 
het land van herkomst, of uit de eigen cultuur, gewoonte of religie, vaak nog 
een belangrijke rol. In deze lezing gaan we kijken hoe familiewaarden uit 
de Europese rechtsorde, islamitische familieregels uit het land van herkomst 
en familiewaarden uit de sociale omgeving voor in Europa levende moslims 
kunnen samenkomen. Vervolgens zal worden uiteengezet hoe de rechtsstel-
sels in Europa hierop reageren. Als moslims gaan trouwen of scheiden in het 
land van herkomst, zijn ze dan in Europa ook getrouwd of gescheiden? Ook 
als een scheiding in het buitenland heel anders is geregeld dan in Europa, 
en ook als belangrijke beginselen die in Europese rechtsordes worden gehul-
digd, zoals het gelijkheidsbeginsel tussen vrouw en man, in het buitenland 
niet in acht werden genomen? Kunnen moslims in het land van herkomst trou-
wen en vervolgens in Europa scheiden? En wordt die Europese scheiding dan 
door de moslims zelf geaccepteerd, of zou er ook een scheiding naar islami-
tisch recht moeten plaatsvinden? En hoe zou je dat dan moeten realiseren? 
Of nog: Als ouders hun kinderen willen opvoeden in overeenstemming met 
de Islam of in de opvoeding van hun kinderen refereren aan in islamitische 
culturen bestaande gebruiken of praktijken, hoe moet dan het belang van het 
kind worden beoordeeld? 

Het zijn deze en andere vragen waar onze hedendaagse samenlevingen, 
met haar diversiteit aan culturen, voor staan. Rechtsordes in Europa zullen 
hierop adequate antwoorden moeten geven. De lezing laat zien voor welke 
uitdagingen we hierbij staan.

Prof. dr. Susan Rutten studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit 
Utrecht. Zij is voorzitter van RIMO (Vereniging tot bestudering van het Recht van 
de Islam en het Midden-Oosten). Zij is thans bijzonder hoogleraar ‘Islamitisch 
familierecht in een Europese context’ aan de Universiteit Maastricht en deeltijds 
docent aan de Universiteit Hasselt. Haar onderzoekexpertise is gesitueerd op het 
terrein familierecht, Islam, Internationaal Privaatrecht en mensenrechten.
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Maandag 23 april 2018 – 14.00 uur

Napoleon Bonaparte, een balans.

JOHAN OP DE BEECK

Wat maakt Napoleon tot zo’n groot staatsman ? Waarom was hij zo’n goed 
politiek strateeg ? Hoe organiseerde hij zijn persoonlijke leven in functie van 
zijn politieke macht ?  Als kind van de Verlichting stond Napoleon aan de 
wieg van de moderne Europese samenleving. Zeer actuele principes zoals 
de scheiding van kerk en staat en de godsdienstvrijheid zijn door hem inge-
voerd. Onder zijn bewind kwam ook de eerste Code Civil tot stand, het bur-
gerlijk wetboek dat voor het eerst de gelijkheid, de Egalité, van alle mensen 
voor de wet vastlegde. De Code Napoléon is nog steeds de basis van onze 
hedendaagse rechtsstaat. Maar met het andere grote principe van de Franse 
Revolutie, de Vrijheid, ging hij minder drastisch om, want van persvrijheid 
was er bijvoorbeeld geen sprake meer. En hoe zat dat nu met al die oorlogen 
? En met zijn vrouwen ? De spreker neemt u mee naar een bewogen periode 
in de Europese geschiedenis en schetst een genuanceerd portret van de be-
langrijkste Europese leider van de moderne tijd.

JOHAN OP DE BEECK is geschiedkundig auteur en was voorheen journalist 
en hoofdredacteur van diverse media. Hij schreef vier bejubelde bestsellers over 
het napoleontisch tijdperk: Napoleons nachtmerrie (2012), Waterloo (2013) 
en de onovertroffen tweedelige biografie Napoleon (2014). Na het immense 
succes van Het verlies van België (2015), keert hij terug naar zijn eerste liefde: 
Napoleon. Voor Klara maakte Johan Op de Beeck zeer gesmaakte radioreeksen 
over Napoleon en de Belgische revolutie van 1830. Naar aanleiding van Het 
hart van Napoleon produceerde Klara een gelijknamige documentairereeks.
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Maandag 7 mei 2018 – 14.00 uur 

Politiek in tijden van populisme en technocratie.

PROF. DR. STEFAN RUMMENS, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Het populisme lijkt aan een onstuitbare opmars bezig, zowel bij ons in Eu-
ropa als in de Verenigde Staten. Denken we maar aan de Brexit, aan de 
verkiezing van Donald Trump of aan de electorale successen van de vaak 
extreemrechtse populistische partijen bij ons en in onze buurlanden.
Samen met de sperker proberen we meer vat te krijgen op het fenomeen van 
het populisme: Wat is het ? Hoe gevaarlijk is het voor onze democratie ? En 
wat kunnen we ertegen doen 

Om het populisme goed te begrijpen moeten we het plaatsen binnen een 
aantal bredere ontwikkelingen die ons politieke systeem de voorbije decen-
nia heeft ondergaan. Zo heeft de overgang van de verzuilde partijdemo-
cratie naar de moderne mediademocratie de manier waarop de politiek 
functioneert grondig veranderd. Belangrijker nog is de opkomst van allerlei 
technocratische instellingen, voornamelijk op het niveau van de Europese 
Unie. Deze technocratie heeft onze traditionele politieke instellingen (parle-
ment en regering) danig verzwakt en zo mee de voedingsbodem voor het 
populisme versterkt. Een grondige aanpak van het populisme vereist daarom 
dat we die traditionele politieke instellingen opnieuw versterken en democra-
tiseren, zowel op nationaal als op Europees niveau. 

Professor dr. Stefan Rummens is hoogleraar politieke filosofie aan het 
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij verricht onderzoek naar 
de grondslagen van de democratie en naar de bedreigingen waar ze vandaag 
mee geconfronteerd wordt. Hij geniet in het bijzonder erkenning voor zijn werk 
over populisme en deliberatieve democratie. Hij is auteur van ‘ Wat een theater ! 
Politiek in tijden van populisme en technocratie’ (Pelckmans Pro, 2016).
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Maandag 14 mei 2018 – 14.00 uur

Symfonie nr. 6, de Pastorale van Ludwig van 
Beethoven ( luisterlezing).

ROSE-MARIE HENDRIKX, KUNSTACADEMIE NOORD-LIMBURG

In zijn Zesde Symfonie, de ‘Pastorale’ bezingt Ludwig van Beethoven zijn lief-
de voor de natuur. Hij noteerde bij de titel ‘Erinnerungen an das Landleben’ 
en gaf de vijf delen van de symfonie beschrijvende titels. Deze roepen idylli-
sche scènes op, gaande van kwetterende vogels en kabbelende beekjes tot 
opzwepende boerenfeestjes en een heftige wolkbreuk die overgaat in regen-
booggeluk. Maar zoals Beethoven zelf aangeeft, gaat het ‘meer om de uit-
drukking van gevoelens dan om een schildering’. Hij neemt de luisteraar mee 
naar een gevoelswereld van geluk, vredigheid en dankbaarheid en in die 
zin is de ‘Pastorale’ een atypisch werk binnen zijn oeuvre van symfoniëen.

De gastspreker gidst u doorheen het weidse muzikale landschap van de ‘Pas-
torale’ en zorgt voor een verdiepende luisterervaring. 

Rose-Marie Hendrikx studeerde Muziekwetenschappen aan de K.U.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 voordrachten 
en luistercursussen.
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Maart 2018

Eéndaagse culturele uitstap – Nivelles ( Nijvel ).

De gastvrije en aardige stad Nivelles (Nijvel), op het Brabantse leemplateau 
gelegen, werd vermoedelijk rond het begin van onze jaartelling gesticht. Het 
landelijke gebied genoot van de nabijheid van de heirweg van Bavay naar 
Keulen. De naam zou afgeleid zijn van Nerviorum Villae: stad der Nerviërs.

Door de Germaanse invasie rond 275 worden de gebieden grotendeels ver-
laten. Pas bij het begin van de 7e eeuw geraakt de ontwikkeling van het 
gebied in een stroomversnelling, als Pepijn de Oudere, hofmeier van koning 
Dagobert I, er zich vestigt. Na zijn dood sticht zijn weduwe Itte (de heilige 
Ida van Nijvel) een klooster op aanraden van Sint-Amandus. Gertrudis, hun 
dochter, wordt er de eerste abdis. Haar zus is de heilige Begga. De abdij 
werd een druk bezochte bedevaartplaats en speelde een belangrijke rol in 
de verdere ontwikkeling van de stad. Tijdens de hoge middeleeuwen staat de 
abdij onder het gezag van de Duitse keizer. Later, in de 11e eeuw gaat de 
voogdij over naar de graven van Leuven, de voorvaderen van de hertogen 
van Brabant, die vanaf de 13e eeuw de voogdij overnemen.

De verbouwing van de grafkerk van Sint-Gertrudis, een van de kerken van 
de oorspronkelijke abdij, is de start van de bouw van de indrukwekkende 
romaanse collegiale Sint-Gertrudiskerk begin 11e eeuw. Ze werd ingewijd in 
1046 in aanwezigheid van keizer Hendrik III en bisschop Waso van Luik. Dit 
romaanse meesterwerk is zowel archeologisch als architecturaal het belang-
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rijkste bouwwerk van Waals-Brabant. 

In de 12e eeuw is de stad omwald door een muur met zeven poorten en elf 
wachttorens (grotendeels afgebroken tijdens de Franse revolutie). Ondertus-
sen kwam de handel, o.m. met Engeland, tot bloei. Het Nijvelse linnen was 
een bekend Europees handelsartikel. Tijdens de tachtigjarige oorlog duurde 
de belegering van Nijvel van 8 tot 12 maart 1578. Tot aan de Franse revolu-
tie bleef de geschiedenis van de stad nauw verweven met die van de abdij.
De stad heeft naast de monumentale collegiale heel wat te bieden uit haar 
rijk historisch verleden. Zo is er Jean de Nivelles (djan djan), een vergulde ja-
quemart (stadsfetisj) aan de zuidertoren van de collegiale, die al vijf eeuwen 
het uur slaat op de klok.

Niettegenstaande de verwoestingen door de bombardementen tijdens de 
tweede wereldoorlog zijn er talrijke mooie oude woningen, kerken zoals de 
Grafkerk en de kerk van de Recolecten (Recolettes) in Brabantse laaggothiek 
en andere gebouwen bewaard gebleven en gerestaureerd. Dit is zeker een 
stadswandeling waard. Naast enkele andere is de “tarte al djotte” de meest 
bekende gastronomische specialiteit. De taart is gevuld met kaas, snijbiet en 
kruiden, waarbij een lokaal bier bv. een Saint Feuillien, wordt aanbevolen.
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Mei-Juni en september 2018

Meerdaagse culturele reis – 2018 -  Portugal.

GESCHIEDENIS VAN PORTUGAL *
De geschiedenis van Portugal is de geschiedenis van een oud Europees land, 
waarvan de oorsprong teruggaat tot de vroege middeleeuwen. Portugal 
klom op tot een wereldmacht in de tijd van de ontdekkingsreizen met het 
grote Portugese Rijk. Na de 15e en 16e eeuw verloor het veel van zijn rijk-
dom en status. De vernietiging van Lissabon door de aardbeving van 1755, 
de bezetting door Napoleon en de onafhankelijkheid van Brazilië in 1822 
speelden daarin een grote rol. De revolutie van 1910 schafte de monarchie 
af. De corruptie en de grote staatsschuld leidden tot een militaire coup en  
een eenpartijstaat (door sommigen dictatuur genoemd), die zou duren tot 
1974. Toen werden na een linkse militaire coup democratische hervormingen 
doorgevoerd. Het jaar daarop werden de Afrikaanse koloniën Angola en 
Mozambique onafhankelijk.

HET BEGIN
In de vroegste periode leefden er neanderthalers en later de homo sapiens. 
Vanaf 1 000 v.Chr. ontstonden aan de Atlantische kust Fenicische handelsne-
derzettingen. In de 8e eeuw v.Chr. vielen Keltische stammen uit Centraal-Eu-
ropa het noordelijke deel binnen en mengden zich onder de lokale Iberische 
bevolking. Hierdoor ontstonden de Keltiberiërs. In de 4e eeuw v.Chr. werden 
aan de kusten kleine semipermanente nederzettingen gesticht door de Grie-
ken en de Carthagers.

ROMEINEN EN VISIGOTEN
In 219 v.Chr. vielen de eerste Romeinse troepen het Iberisch Schiereiland 
binnen. Binnen 200 jaar was het hele schiereiland veroverd en werd het een 
deel van het Romeinse Rijk (Lusitania). De Carthagers (tegenstanders van 
Rome in de Punische Oorlogen) werden uit hun koloniën verdreven. Door 
de Europese volksverhuizingen kwamen er West-Goten naar het Iberische 
Schiereiland; vanaf 418 bestond daar het Rijk van de Visigoten.

HET RIJK VAN DE KALIEFEN
In 711 vielen de islamitische Moren (Berbers en Arabieren) het Iberisch 
Schiereiland binnen en kwam er een einde aan het Visigotische koninkrijk. 
Vele Gotische edelmannen vluchtten naar het noordelijke, niet veroverde As-
turische hoogland. Van daar uit deden ze later herhaalde pogingen om hun 
land opnieuw te heroveren. Deze strijd zou door de Spaanse koningen tot 
in de 16 eeuw voorgezet worden en is in de geschiedenis bekend als de 
Reconquista.

WORDING VAN PORTUGAL
In 1095 schonk koning Alfonso VI van Castilië - als dank voor zijn hulp in 
de strijd tegen de Moren - het graafschap Portucale aan zijn schoonzoon 
Hendrik van Bourgondië. Deze voegde Portucale en Coimbra samen en ver-
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klaarde Portugal in 1109 onafhankelijk. Dit gebeurde in een periode waar 
ten gevolge van een burgeroorlog tussen León en Castilië de aandacht van 
laatstgenoemde voor het Portugese grondgebied quasi onbestaande was. 
Hendrik overleed echter zonder zijn doel echt te hebben verwezenlijkt.

De Portugezen beschouwen de Slag van São Mamede op 24 juni 1128 als 
het begin van hun onafhankelijkheid. Afonso riep zichzelf uit tot Prins van 
Portugal en in 1139 tot Koning van Portugal. In 1143 werd Portugal officieel 
erkend op de conferentie van Zamora, met de prins als Dux Portucalensis. In 
1179 werd Afonso I door paus Alexander III tot koning uitgeroepen. 

De technologische ontwikkelingen in de navigatie samen met de grote interes-
se van Hendrik de Zeevaarder voor ontdekkingsreizen maakten Portugals ex-
pansie mogelijk en leidden tot grote vooruitgang in de geografische kennis.

DE ONTDEKKINGSREIZEN : GLORIE VAN HET RIJK
In de 15e en 16e eeuw overschaduwde Portugal de meeste andere landen 
op economisch, politiek en cultureel gebied en ontwikkelde het een uitgebreid 
rijk over de hele wereld. In 1484 verwierp Portugal het idee van Christoffel 
Columbus om India via het westen te bereiken omdat het als onmogelijk werd 
gezien. Hiermee begon een lange discussie die eindigde met het Verdrag 
van Tordesillas in 1494. Het  verdrag verdeelde de (nog grotendeels niet 
ontdekte) wereld gelijk tussen de Spanjaarden en de Portugezen langs een 
noord-zuidlijn 1770 km ten westen van Kaapverdië: al het land ten oosten 
ervan was voor Portugal en al het land ten westen ervan voor Spanje.
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PORTUGESE ONTDEKKINGEN EN EXPLORATIES
De twee miljoen Portugezen heersten over een groot rijk met miljoenen inwo-
ners in Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. In 1514 bereikten de 
Portugezen China en Japan. 

Op het Aziatische vasteland werden de eerste handelsposten door Cabral 
in Cochin en Calicut opgezet (1501); belangrijker was de verovering van 
Goa (1510) en Malakka (1511) door Alfonso d’Albuquerque, de tweede 
onderkoning van Portugees Indië, en de bezetting van Diu (1535) door Mar-
tim Afonso de Sousa. Ten oosten van Malakka zond d’Albuquerque Duarte 
Fernandes als afgezant naar Siam (nu Thailand) in 1511. Hij zond twee 
expedities naar de Molukken (1512, 1514), die de basis legden van de 
Portugese overheersing in de Maleisische archipel. Fernão Pires de Andrade 
bezocht Kanton in 1517 en begon de handel met China, waar in 1557 de 
Portugezen toegestaan werd Macau te bezetten. Japan, per ongeluk door 
drie Portugese handelaars bereikt in 1542, trok snel grote aantallen kooplie-
den en missionarissen aan. In 1522 voltooide Ferdinand Magellaan - in het 
Portugees Fernão Magalhães - de eerste reis om de wereld.
In 1580 bezette Filips II van Spanje Portugal en werd hij Filips I van Portugal. 
In 1640 wist Portugal zich echter met steun van Frankrijk weer los te maken 
van Spanje.
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NEERGANG
Vanaf de laatste decennia van de 16e eeuw zag Portugal zijn glorie lang-
zaam dalen. Hoewel officieel een autonoom land, was het een marionet van 
Spanje, en de Portugese kolonies werden aangevallen door de vijanden van 
Spanje, voornamelijk Nederland en Engeland. Ook eeuw emigreerden in de 
17e vele Portugezen naar Brazilië. In 1709 verbood koning Johan V deze 
emigratie omdat op deze wijze Portugal een groot deel van zijn bevolking 
had verloren en verdere leegloop diende te worden tegengegaan. In de och-
tend van 1 november 1755 werd Portugal getroffen door een zeer zware 
aardbeving met een geschatte kracht van 9 op de Schaal van Richter. Lissa-
bon werd verwoest. Sebastião de Melo overleefde de ramp en begon meteen 
met de heropbouw van de stad. De ramp was gelukkig niet de oorzaak van 
epidemieën. De nieuwe benedenstad van Lissabon werd binnen een periode 
van een jaar al herbouwd, nu ontworpen om aardbevingen te weerstaan.
Crises van de negentiende eeuw

In 1807 weigerde Portugal in te gaan op Napoleons eis om toe te treden 
tot het Continentaal stelsel (embargo tegen Engeland). Een Franse invasie 
onder leiding van maarschalk Junot volgde en Lissabon werd ingenomen op 
1 december 1807. Twee dagen voor de invasie vertrokken 40 schepen met 
als passagiers de Portugese kroonprins Dom João VI en zijn volledige hofhou-
ding van 15 000 personen richting Brazilië.

Op 1 februari 1908 werden koning Karel van Portugal en kroonprins Lode-
wijk Filips van Portugal tijdens een rijtoer door de straten van Lissabon dood-
geschoten. Koningin Amalia van Orléans overleefde de aanslag. Koning 
Karel werd opgevolgd door zijn zoon Emanuel II van Portugal, die tijdens 
de aanslag slechts lichtgewond geraakt was. Deze zou als koning Emanuel II 
maar twee jaar over Portugal regeren.

DE EERSTE REPUBLIEK
Op de monarchie volgde van 1910 tot 1926 de Eerste Portugese Republiek, 
die gekenmerkt werd door grote politieke instabiliteit. In de 16 jaar van haar 
bestaan traden 9 presidenten en 45 regeringen aan. 

MILITAIRE DICTATUUR EN ESTADO NOVO
In 1926 werd de republikeinse regering door een militaire staatsgreep op-
zijgezet. In 1928 trad António de Oliveira Salazar aan als minister van 
Economie met bijzondere volmachten . Salazar oogstte in de jaren 30 met 
zijn economische politiek bewondering in delen van de westerse wereld die 
geplaagd werden door de economische depressie. Portugal bleef echter een 
koloniale macht en de industrialisatie bleef beperkt, terwijl de handel met de 
Verenigde Staten en Ierland sterk toenam.

De Anjerrevolutie van 1974 was een geweldloze linkse militaire staatsgreep 
tegen de in verval geraakte Estado Novo en onder leiding van Caetano door-
gevoerd met de hulp van progressieve krachten uit West-Europa en commu-
nistische diensten uit het Oostblok. De Derde Republiek werd geïnstalleerd. 
Brede hervormingen vonden plaats. Met de onafhankelijkheid van de koloni-
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en in 1975–76 eindigde het 560 jaar oude Portugese Rijk. Hierna kwamen 
vele Portugezen terug uit de koloniën. Een economische opleving was het 
resultaat van de herstelde banden met Frankrijk en de Europese Unie. In 
1986 werd Portugal lid van de EU en in 1999 sloot het zich aan bij de euro. 
* Zie de gelijknamige internetsite, die met zgn. hyperlinks veel bijkomende 
informatie laat openen.   

REISSCHEMA

DAG I :  BRUSSEL LISSABON - BELÉM
Belém is een historische wijk in Lissabon, gelegen aan de rivier de Taag. Dit 
voormalige vissersdorp is vooral bekend vanwege de vele Portugese zeevaar-
ders die hier hun ontdekkingsreizen begonnen. Belém staat dan ook vol met 
monumenten die verwijzen naar de ontdekkingsreizen in de Gouden Eeuw 
en die inmiddels tot cultureel erfgoed bevorderd zijn. Naast deze monumen-
ten is er echter nog veel meer te beleven in deze mooie wijk. Kijk mee wat je 
zeker niet mag overslaan bij een bezoek aan Belém.

De Torre de Belém : Het oudste bouwwerk in Belém is de iconische Torre De 
Belém uit 1515. Door veel inwoners wordt die gezien als het belangrijkste 
en bekendste gebouw van Portugal, onder andere vanwege de vele belang-
rijke ontdekkingsreizen die vanuit deze toren zijn vertrokken. Vroeger stond 
deze toren nog midden in de rivier de Taag en werd hij voornamelijk als fort 
gebruikt. Inmiddels is de monding van de rivier wat verschoven, waardoor 
de Torre de Belém vanaf de kade gemakkelijk te bereiken is. Eenmaal binnen 
is het de moeite waard om helemaal naar boven te klimmen, vanwege het 
prachtige uitzicht over Lissabon. Ook de verschillende kamers in de toren zijn 
de moeite waard.

Padrão dos Descobrimentos : Het indrukwekkende Padrão dos Descobri-
mentos is in 1960 gebouwd als monument voor de belangrijkste Portugese 
zeevaarders. Verschillende Portugese helden hier een standbeeld, sommige 
wel tot 9 meter hoog. Met een lift kom je bovenop dit 52 meter hoge ge-
bouw, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt op de nabijgelegen haven. Ook 
wordt hier door middel van een wereldkaart aangegeven welke Portugese 
ontdekkingen zijn gedaan en welke gebieden in bezit zijn geweest van de 
Portugezen.

Mosteiro dos Jerónimos : Een van de indrukwekkendste bouwwerken in 
Belém is het Mosteiro dos Jerónimos. Het is gebouwd ter herinnering van de 
reizen van Vasco da Gama en om de maagd Maria te bedanken voor het 
succes van deze ontdekkingsreizen. In 1983 is het erkend als Unesco werel-
derfgoed. Het hele klooster is rijkelijk versierd en met veel oog voor detail 
gebouwd. Het geeft een goed beeld van de macht en rijkdom van Portugal 
in de Gouden Eeuw. Neem ook zeker een kijkje binnenin het klooster. Met 
name de binnenplaats is erg indrukwekkend.

DAG II : LISSABON 
‘De witte stad’ is de romantische naam die Lissabon in vele boeken krijgt toe-
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gedicht. De hoofdstad verheft zich boven de noordelijke oever van de Taag 
en strekt zich uit over zeven heuvels. Je vindt er schilderachtige, bochtige en 
smalle straatjes, maar ook brede winkelavenues, pleinen en fonteinen.
Het opvallendste bouwwerk in de Baixa is de Elevador de Santa Justa, ook 
wel Elevador do Carmo. Deze in neogotische stijl ontworpen, metalen lift 
verbindt de benedenstad met de bovenstad; een hoogteverschil van 32 me-
ter. Bovenop de lift is er een terras, vanwaar je een indrukwekkend uitzicht 
hebt over Lissabon. Hoog verheven boven Lissabon ligt het Castelo de São 
Jorge (Kasteel van Sint-Joris). De oorsprong van dit bouwwerk gaat terug tot 
in de IJzertijd. De getande muur met zijn tien torens springt het meest in het 
oog. De binnenplaats van de ruïne heeft een rustig, schaduwrijk parkje met 
een paar kletterende fonteinen. Het uitzicht over de stad is de klim naar het 
kasteel meer dan waard.

De oudste wijk van Lissabon, Alfama, is een labyrint van smalle, bochtige 
straatjes, poorten en trappen. Kleurige gevels met bont, wapperend was-
goed en vele bloempotten maken de wijk tot een idyllisch geheel. Tijdens het 
middaguur zijn de straatjes doordrongen met geuren van verse knoflook en 
gebakken vis. Na het vallen van de avond kun je in de cafés luisteren naar 
weemoedige fadomuziek.
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DAG III : LISSABON - SINTRA - LISSABON
Quinta da Regaleira
Quinta da Regaleira is een paleis gebouwd rond 1890 in neo-manuelstijl. Dit 
luxepaleis was vroeger een buitenverblijf van een rijke miljonair en is momen-
teel ook toegankelijk voor bezoekers. De prachtige gebouwen zijn omgeven 
door een schitterende romantische tuin. In de zomer is het er heerlijk koel en 
kunt u er heel goed toeven. Door de fraaie en unieke accenten heerst er een 
sprookjesachtige sfeer.

Castelo dos Mouros
Dit Moorse kasteel dateert uit de 8e eeuw, ligt helemaal boven op de top 
van de Serra en is volledig ommuurd. Vanaf het kasteel heeft u zeker op 
een heldere dag een prachtig panorama van oude stad. Het paleis werd 
in 1147 overgenomen door koning Afonso Henriques. Tegenwoordig kunt 
u nog steeds accenten uit de Moorse tijd bekijken, zoals het waterreservoir.
Museu do Brinquedo
Het kleine museum Museu do Brinquedo heeft een grote internationale col-
lectie van ouderwets speelgoed, dat leuk is om te bezoeken als het weer wat 
slechter is.

DAG IV : OBIDOS - ALCOBAÇA - BATALHA
Het middeleeuwse stadje Óbidos is een van de meest pittoreske en best be-
waarde vestigingsstadjes van Portugal. Óbidos ligt voldoende dicht bij de 
hoofdstad, boven op een berg vlak bij de Atlantische kust en was ooit van 
strategisch belang voor de verdediging van het grondgebied. Het werd al 
bevolkt voordat de Romeinen het Iberisch Schiereiland innamen en kende 
een nog grotere bloei vanaf het moment dat het werd uitgekozen door de 
koninklijke familie. Toen koning Dionysius - in het Portugees  Dom Dinis - het 
stadje in de 13e eeuw aan zijn vrouw Isabel van Aragón / Elisabeth van 
Portugal – schonk, werd Óbidos de stad van de koninginnen van Portugal, 
die verschillende dynastieën lang het stadje hebben verfraaid en verrijkt. Dit 
is ook een van de belangrijkste redenen waarom er zoveel kerken zijn in dit 
kleine stadje.

Binnen de stadsmuren staat een goed bewaard kasteel in een labyrint van 
smalle straatjes en charmante witte huisjes. Tussen de portieken in Manue-
lijnse stijl, de met bloemen versierde ramen en de kleine pleintjes, vindt u 
verschillende bezienswaardigheden, goede voorbeelden van de religieuze 
en civiele architectuur uit de gouden tijden van het stadje.

Het Klooster van Alcobaça is een cisterciënzer klooster uit de 12e eeuw. De 
volledige naam van het klooster is Santa Maria de Alcobaça. Alcobaça is 
een kleine stad circa 100 kilometer ten noorden van Lissabon aan de samen-
vloeiing van de Alcoa en de Baça. De geschiedenis van het klooster is nauw 
verbonden met het Portugese koningshuis en de strijd om de Moren terug te 
drijven. Koning Alfons I beloofde de grond waarop het klooster gebouwd is 
aan de heilige Bernard als de verovering van Santarém op de Moren zou 
lukken. Zo geschiedde in 1147, en in 1178 begonnen de cisterciënzers met 
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de bouw van dit klooster, tegelijkertijd met dat in Clairvaux. Kerk en klooster 
zijn de eerste gotische gebouwen in Portugal. Omwille van hun omvang, de 
zuiverheid van de architectuur, de mooie materialen en de zorg waarmee 
ze gebouwd werden, is dit meesterwerk van cisterciënzer gotiek sinds 1989 
erkend als Werelderfgoed door de UNESCO. Daarnaast werd het in 2007 
uitgeroepen tot een van de zeven wonderen van Portugal. Het bouwpatroon 
van de abdij is dit van de modelabdij van Clairvaux. Aan de hoofdingang 
van de kerk werden later twee baroktorens toegevoegd. Het portaal en het 
roosvenster erboven zijn nog origineel. Het 106 meter lange schip maakt 
indruk door de strenge soberheid en het overvloedige licht van de cisterciën-
zer architectuur. In de dwarsbeuk vallen twee monumentale graftombes op.
De twee graftombes zijn die van Peter I van Portugal en van zijn minnares en 
postuum wettelijk verklaarde echtgenote Inês de Castro. Peter’s vader, koning 
Alfons IV van Portugal, had de minnares vermoord. Toen Peter na de dood 
van zijn vader in 1361 de troon beklom liet hij haar opgraven en in de abdij-
kerk in een tombe plaatsen. Zelf werd hij later in de andere tombe begraven. 
De twee geliefden liggen er naar elkaar gekeerd opdat ze op de dag van de 
verrijzenis elkaar in de ogen zouden kijken.

Voor de bouw van het Klooster van Batalha (Portugees: Mosteiro de Santa 
Maria da Vitória of Mosteiro da Batalha) gaf koning Johan I in 1386 de 
opdracht, nadat de Portugezen het jaar daarvoor de Castilianen hadden 
overwonnen tijdens de slag bij Aljubarrota (batalha betekent “slag” – cfr Fr. 
bataille ). Het klooster is officieel vernoemd naar de Heilige Maagd Maria 
vanwege deze overwinning (in het Portugees vitória). De constructie van het 
dominicaanse klooster duurde anderhalve eeuw, onder de heerschappij van 
zeven verschillende koningen, tot ongeveer 1517, tijdens de regeerperiode 
van koning Emanuel I. Al vanaf 1388 woonde er een aantal Dominicanen in 
het klooster. Het gebouw is één groot kunstwerk en bevat veel elementen van 
de Portugese laatgotische stijl, de manuelstijl. Sinds 1983 staat het Klooster 
van Batalha op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het is sinds 1910 een 
nationaal monument. Daarnaast werd het in 2007 in Portugal uitgeroepen tot 
een van de zeven wonderen van Portugal.

DAG V : COIMBRA - PORTO 
Universiteit van Coimbra 
De ‘Universidade de Coimbra’ is zeer belangrijk voor de stad Coimbra. 
Naast de positie als oudste universiteit van Europa en dus ook van Portu-
gal heeft ze haar faam vooral te danken aan de hoogstaande kwaliteit en 
diversiteit van wetenschap en kundigheid. De universiteit heeft naast de vijf 
campussen ook nog een enorme (oude) bibliotheek, botanische tuin, theater, 
musea, bioscoop en heel veel prachtige oude gebouwen die samen de uni-
versiteit van Coimbra vormen. Niet voor niets is het historische deel onlangs 
toegevoegd aan de lijst van de Unesco. 

DAG VI : PORTO - DUORO 
De in het noorden van Portugal gelegen stad Porto (in het Portugees ook 
Oporto - “de haven”) is na Lissabon de tweede stad van het land. De hele 
agglomeratie heeft ongeveer twee miljoen inwoners. Porto ligt aan rivier de 
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Douro, met ten zuiden daarvan de stad Vila Nova de Gaia. De wereldbe-
roemde portwijnen komen uit Vila Nova de Gaia en niet zoals algemeen 
verondersteld uit de stad Porto zelf. Dé manier om port te proeven is een 
terrasjesbezoek aan de oevers van de Douro. Sinds Porto in 2001 culturele 
hoofdstad van Europa was, is de belangstelling van toeristen van buiten Por-
tugal gevoelig toegenomen. 

Ribeira (oude centrum)
De oudste wijk van Porto is Ribeira, gelegen aan de rivier de Douro - ribeira  
betekent “rivieroever”. Hier in de haven meren veel portboten aan die op en 
neer varen van en naar Vila Nova de Gaia. De gevels van de huizen aan 
de kade leveren een mooi plaatje op. De smalle straten, steegjes en lokale 
markten geven je het gevoel dat de tijd hier heeft stilgestaan.

Torre dos Clérigos
De bekende toren van Porto is de Torre dos Clérigos. De toren hoort bij Igreja 
dos Clérgos kerk. Omdat de belangrijke toren vanuit heel Porto is te zien, 
staat hij symbool voor deze stad. Vanaf 1754 tot 1763 is er gewerkt om 
deze 76 meter hoge toren te bouwen zoals hij nu is. De kerk en toren zijn in 
barokke stijl gebouwd. Na een klim van zo’n 225 treden word je beloond 
met een spectaculair uitzicht over de stad Porto.

Maria Pia-brug
Inmiddels is de Maria Pia-brug tussen Porto en Vila Nova de Gaia niet meer 
in gebruik. De spoorbrug, vernoemd naar de Portugese koningin Maria Pia, 
is vroeger vooral gebruikt om portwijn per trein te vervoeren. Het was tevens 
het eerste ontwerp van Gustav Eiffel. Sinds 1991 is de brug vervangen door 
de São João brug. Met een boottocht zijn de bruggen nog beter te bewonde-
ren. Het uitzicht op Porto is vanaf het water schitterend.

Dag VII : Porto – Braga – Guimaraes – Porto 
Tijdens een bezoek aan Braga zijn er talrijke mooie kerken te bezichtigen. De 
Bom Jesus do Monte is daarvan de meest indrukwekkende, dankzij het mooie 
uitzicht, de trap Via Sacra en de achterliggende bossen. Ook de kathedraal 
van Braga met het Museu de Arte Sacra aan het plein Rossio da Sé is zeker 
een bezoek waard.

Wandel door het oude stadscentrum van Guimaraes
Guimarães was de eerste hoofdstad van Portugal, rond 1128, maar moest 
de fakkel doorgeven aan Porto en later aan Lissabon. Toch heeft de stad een 
plaats gekregen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, dankzij het prachti-
ge historische stadscentrum. Van dit stadscentrum is de meest indrukwekken-
de straat de Rua de Santa Maria. In deze gehele straat vind je oude huizen 
die zijn versierd met beelden. 

DAG VIII : VRIJE TIJD EN TERUGVLUCHT PORTO –BRUSSEL.
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Voor de volledige reeks van 27 lezingen is er maar één abonnement,  te-
gen de prijs 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. Let op: dit kan 
echter alleen als er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Zowel voor occasionele deelnemers als voor abonnees is er een koffiepauze 
in het cafetaria.  Tijdens deze pauze worden de vragen verzameld voor de 
aansluitende vragenronde tijdens het tweede gedeelte van de lezing.

INSCHRIJVINGEN

Wie vorig jaar lid was, krijgt automatisch een formulier toegestuurd, met 
de uitnodiging om opnieuw in te schrijven. De leden-cursisten van 2016-
2017 hebben tot 15 juni voorrang om hun abonnement te hernieuwen. Na 
ontvangst van het inschrijfgeld – € 70,00 voor alle lezingen – worden de 
cursistenkaarten 2017-2018 toegestuurd.

Wie vorig jaar nog geen abonnement had maar al op de wachtlijst stond, 
krijgt na 15 juni een uitnodiging om een abonnement te nemen. Wie nog 
niet op de wachtlijst staat en zich nu met een mail aanmeldt - claire.prenten@
uhasselt.be - wordt aan de lijst toegevoegd.

LET WEL: 
Alleen student-cursisten en hun partner kunnen zich inschrijven voor de cultu-
rele daguitstap 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
laire.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 be-
reikbaar. Ook met het openbaar vervoer vormt dit geen probleem. Vanaf de 
stations van Hasselt en Genk is er een regelmatige verbinding van De Lijn 
naar de universiteit: bussen 36, 45, 20a. De uurregelingen vindt u onder 
www.delijn.be. De lezingen vinden telkens plaats (op maandagnamiddag 
vanaf 14.00 uur) in het auditorium H6 van gebouw D, Campus Diepenbeek 
van de Universiteit Hasselt.

PRAKTISCHE INFO
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