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DATUM LEZINGEN CYCLUS LEZINGEN CYCLUS

22.09.2014
14.00U

Onze hersenen als kernvraag over onszelf.
Prof. dr. Dick Swaab – Nederlands Herseninstituut Amsterdam

29.09.2014
14.00U

De postmoderne mens en 
zijn levenseinde: filosofische 
beschouwingen over ‘het nieuwe 
sterven’.
Prof. dr. Antoon Vandevelde –  
KU Leuven

06.10.2014
14.00U

Hoe ziek is de Belgische  
gezondheidszorg?
Prof. dr. Marc Noppen –  
Vrije Universiteit Brussel

13.10.2014
14.00U

Wat leert de geschiedenis over de 
toekomst van België?
Prof. dr. Bruno De Wever –  
Universiteit Gent

20.10.2014
14.00U

Europa’s warmste broeinest - cultuurgeschiedenis van Sicilië.
Prof. dr. Jan Vaes – Katholieke Hogeschool Limburg

27.10.2014 HERFSTVAKANTIE

03.11.2014
14.00U

Behandeling van leeftijds- 
gebonden oogaandoeningen. 
Prof. dr. Peter Stalmans –  
KU Leuven

10.11.2014 BRUGDAG

17.11.2014
14.00U

De uitdaging van het fundamenta-
lisme: wanneer religie belangrijker 
is dan geloof.
Prof. dr. John Dick – KU Leuven

24.11.2014
14.00U

De knie: een gewricht dat zijn 
geheimen prijsgeeft.
Prof. dr. Johan Bellemans –  
Ziekenhuis Oost-Limburg Genk

01.12.2014
14.00U

Sint-Nicolaaslezing.
Jan van Tongeren - Hogeschool 
Amsterdam

08.12.2014
14.00U

Statistiek is overal!  
Van landbouwexperimenten en 
klinische studies tot data mining 
en ‘big data’: hoe statistiek zich in 
één eeuw tien keer heruitvond.
Prof.dr. Geert Molenberghs –  
KU Leuven-UHasselt

15.12.2014
14.00U

Waarom Beethoven een genie werd.
Prof. Jan Caeyers – KU Leuven

22.12.2014 KERSTVAKANTIE

29.12.2014 KERSTVAKANTIE

05.01.2015
14.00U

Solidariteit om verantwoordelijk-
heid in een nieuwe wereld.
Prof. dr. Bea Cantillon –  
Universiteit Antwerpen

12.01.2015
14.00U

De nieuwe wereld van Vesalius.
Prof. dr. Koos Jaap van Zwieten – 
Universiteit Hasselt

19.01.2015
14.00U

‘Wereld-Amerika’ en de  
oorlogsvoering van de vierde  
generatie. Wat is er aan de hand 
in de ‘crisisboog van de Sahara 
tot Pakistan’?
Prof. dr. Bruno De Cordier –  
Universiteit Gent
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DATUM LEZINGEN CYCLUS LEZINGEN CYCLUS

26.01.2015
14.00U

Fagen (bacterie-etende virussen): 
sluipschutters tegen de super-
bacterie.
Prof. dr. Rob Lavigne – KU Leuven

02.02.2015
14.00U

Over UPlace, de Noord-Zuid 
verbinding, de overschrijding 
van de fijnstofnormen en andere 
milieudossiers:  de stijgende rol 
van milieurecht in de praktijk.
Prof. dr. Bernard Vanheusden –  
Universiteit Hasselt

09.02.2015
14.00U

Bach’s laatste reis.
Jos Meersmans - Stedelijk Conservatorium Leuven

16.02.2015 KROKUSVAKANTIE

23.02.2015 Neurale netwerken en de gedach-
telezer.
Prof. dr. Marc Van Hulle – KU Leuven

02.03.2015
14.00U

De vergrijzing en de toekomst van 
de pensioenen.
Prof. dr. Marc De Vos – Universiteit 
Gent en Itinera Institute

09.03.2015
14.00U

Biodiversiteit en klimaat: het 
onderzoeken waard?
Dr. Natalie Beenaerts – Universiteit 
Hasselt

16.03.2015
14.00U

De schaduwen van Versailles - 
de lange nasleep van de Eerste 
Wereldoorlog.
Prof. dr. Georgi Verbeeck –  
KU Leuven en Universiteit Maastricht

23.03.2015
14.00U

Staat alles in mijn genen?
Prof. dr. Hilde Van Esch – KU Leuven

30.03.2015
14.00U

Bouwen aan Limburg – uitdagingen voor de toekomst.
Prof. Johan Berben – Universiteit Hasselt

06.04.2015 PAASVAKANTIE

13.04.2015 PAASVAKANTIE

20.04.2015 
14.00U

De mislukte staatshervorming in 
het Koninkrijk der 
Nederlanden (1815-1830).
Prof. dr. Hugo De Schepper –  
Universiteit Nijmegen

27.04.2015 
14.00U

Zonne-energie: feiten en fictie. 
Prof. dr. Jef Poortmans – KU Leuven 
en Universiteit Hasselt

04.05.2015
14.00U

Ruimte voor angst - een warm 
pleidooi voor het vermogen tot 
existentiële bewustwording.
Prof. dr. Joeri Calsius – Universiteit 
Hasselt

11.05.2015
14.00U

Mens en aardbeving: een 
haat-liefdeverhouding.
Prof. dr. Manuel Sintubin – KU Leuven

18.05.2015
14.00U

3D Printen als hefboom naar technologische diversificatie en transitie.
Mario Fleurinck – CEO Melotte 3D-printbedrijf

EENDAAGSE CULTURELE UITSTAP 2015 LIER

MEERDAAGSE CULTURELE REIS 2015 SICILIË, KRUISPUNT VAN CULTUREN
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Beste Cursisten,

Met veel genoegen kunnen we jullie nu al het programma van het 36e  
academiejaar van onze Seniorenuniversiteit aanbieden. Het voorbije  
academiejaar hebben 552 senioren een cursistenabonnement genomen. 
Dit is in vergelijking met de vorige academiejaren een lichte stijging. Maar 
belangrijker is dat het aantal aanwezigen op de lezingen toegenomen is. 
Gemiddeld zijn we met 350 aanwezig. 

Vorig jaar gaf ik in mijn voorwoord aan dat we misschien verplicht zouden zijn 
de prijzen van de abonnementen licht aan te passen. Maar gelukkig stellen 
we vast dat dit nog niet nodig is. We behouden ook de opdeling A-cyclus en 
B-cyclus, ook al zou dit vanwege het aantal aanwezigen strikt genomen niet 
nodig zijn. We reserveren immers altijd twee auditoria. 

Zoals jullie merken heeft de stuurgroep weer een erg gevarieerd programma 
kunnen samenstellen, zowel naar thema’s als naar de thuisbasis van de gast-
sprekers. Daarom veel dank voor de inzet van onze leden-vrijwilligers van de 
stuurgroep, maar ook voor onze zusterverenigingen, de UDL’s (Universiteiten 
Derde Leeftijd) in Vlaanderen. Zij geven ons vertrouwelijk de beoordeling van 
hun  lezingen door. En wij geven de onze aan hen. Daarom is het echt wel 
belangrijk dat jullie ons na elke lezing een evaluatie doorgeven.

En verder willen we jullie de daguitstap naar Lier en de meerdaagse reis naar 
Sicilië warm aanbevelen. Houd er wel mee rekening dat alleen cursisten met 
een abonnement en hun partner voor deze activiteiten kunnen inschrijven.

Nog een fijne vakantie gewenst en tot maandag 22 september 2014.

Willy Goetstouwers,
Voorzitter van de stuurgroep 

VOORWOORD



MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 – 14.00U

Onze hersenen als kernvraag over onszelf
PROF. DR. DICK SWAAB – NEDERLANDS HERSENINSTITUUT AMSTERDAM 

In een enorm tempo ontwikkelen onze hersenen zich in de baarmoeder en 
de eerste jaren na de geboorte tot een netwerk van 100 miljard neuronen 
en 1000 maal 1000 miljard plaatsen waar zenuwcellen contact met elkaar 
maken. De zenuwcellen zijn verbonden door meer dan 100.000 kilometer 
zenuwvezels. Door een combinatie van onze genetische achtergrond, het 
zelforganiserend vermogen en de programmering gedurende de ontwik-
keling in de baarmoeder zijn onze hersenen uniek geworden en zijn onze 
karaktereigenschappen, talenten en beperkingen al voor een belangrijk deel 
vroeg vastgelegd. Stapsgewijze worden onze keuzemogelijkheden tijdens 
de ontwikkeling ingeperkt. Eenmaal volwassen is de modificeerbaarheid van 
de hersenen beperkt. We zijn niet vrij om te besluiten onze gender-identiteit, 
onze seksuele oriëntatie, ons karakter, onze mate van spiritualiteit, etc. te 
veranderen. De bouw van onze hersenen, zoals die tijdens de ontwikkeling 
tot stand is gekomen, bepaalt hun functie. Wij zijn ons brein. In deze lezing 
gaat de spreker in op de implicaties hiervan voor onszelf en de maatschappij.

Prof. dr. Dick Swaab studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amster-
dam, doctoreerde er  in 1970 en  was er hoogleraar neurobiologie. Hij was 
directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek en oprichter 
en directeur van de Nederlandse Hersenbank. Hij is nu teamleider van  de 
onderzoeksgroep ‘Neuropsychiatrische stoornissen’ en gastprofessor 
aan drie Chinese universiteiten. Hij publiceerde meer dan 520 
wetenschappelijke SCI artikelen, 200 hoofdstukken in 
boeken en was promotor van 80 doctorandi, waarvan 
er nu 16 hoogleraar zijn.  
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MAANDAG 29 SEPTEMBER 2014 – 14.00U

De postmoderne mens en zijn levenseinde:  
filosofische beschouwingen over ‘het nieuwe sterven’.
PROF. DR. ANTOON VANDEVELDE – KU LEUVEN

Door de vooruitgang van de geneeskunde leven mensen veel langer in 
goede gezondheid. Een  neveneffect is echter dat de fase van extreme 
afhankelijkheid van professionele hulp en mantelzorgers op het einde van ons 
leven veel langer is geworden. In de generatie van onze grootouders duurde 
dit eindstadium van het leven gemiddeld zowat zes maanden, nu vijf-zes jaar. 
Dit noemt de spreker ‘het nieuwe sterven’. Vraag is hoe we met deze realiteit 
kunnen of moeten omgaan. De euthanasiediscussie is hier niet ver weg. Er 
is het individualistische idee dat we zelf moeten kunnen bepalen wat we met 
ons leven aanvangen. Maar belangrijker is allicht de wens om anderen niet 
al te zeer en niet al te lang tot last te zijn. Dit is een vraag die veel meer uit 
onze sociale natuur voortkomt. Fundamenteler nog is de filosofische vraag bij 
uitstek naar wat de betekenis van de dood kan zijn in ons leven.

Prof. dr. Antoon Vandevelde studeerde economie en filosofie en is als ge-
woon hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Economie en Ethiek en 
het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Van 2006 tot 2013 
was hij ook decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. In 2004 was 
hij voorzitter van de visitatie- en accreditatiecommissie voor de Nederlandse 
opleidingen Wijsbegeerte. Hij doceerde lange tijd aan de Universiteit Antwer-
pen en was twee jaar halftijds aan de Universiteit van Rotterdam verbonden. 
Hij vervulde kortere lesopdrachten aan de Universiteiten van Tilburg en 
Nijmegen, aan de Université Nationale du Rwanda, aan de Universiteit van 

Bandung (Indonesië), aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika) 
en aan de Martyrs University of Uganda. Hij publiceerde vele arti-

kelen in het domein van de algemene en toegepaste ethiek, 
de economische ethiek en de politieke filosofie, o.a. 

over bedrijfsethische kwesties, over verantwoor-
delijkheid voor komende generaties, de 

legitimiteit van erfenisbelastingen, 
filosofie van de sociale ze-

kerheid, solidariteit en 
altruïsme. 
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MAANDAG 6 OKTOBER 2014 – 1400U

Hoe ziek is de Belgische gezondheidszorg?
PROF. DR. MARC NOPPEN – VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

Alle onderzoeken tonen aan dat de Belgische patiënt bijzonder tevreden is 
over zijn gezondheidszorg. Dat is fantastisch, en we moeten zeker proberen 
dit zo te houden. Bij nader inzien echter blijkt die tevredenheid vooral te 
berusten op het “service-level” van die gezondheidszorg, het hoge niveau 
van dienstverlening, vrije keuze van zorgverlener, universele toegang en 
verzekerdheid. De prijs die we daarvoor betalen is niet gering: onze gezond-
heidszorg is erg duur - als het over de eigen bijdragen van de patiënt gaat, 
zelfs de hoogste in Europa. Ook de objectieve medische kwaliteit is in het 
algemeen goed, maar niet uitstekend. In het licht van de nakende 
evoluties (budgettaire beperkingen, staatshervorming, vergrij-
zing van de bevolking, personeelsschaarste, mondiger 
en beter geïnformeerde patiënten, ... ) is een 
hertekening van onze gezondheidszorg 
allicht één van de grootste uitdagin-
gen voor de toekomst. 

Prof. dr. Marc Nop-
pen studeerde  
geneeskunde aan het Lim-
burgs Universitair Centrum  
(nu Universiteit Hasselt) en aan de Vrije 
Universiteit Brussel, met als specialisatie interne 
geneeskunde en pneumologie. Na zijn doctoraat (1996) 
volgde hij aan de Universiteit Antwerpen een bijkomende 
opleiding farmaco-economie en een management-opleiding aan 
de Vlerick Gent Leuven Managementschool en  INSEAT Fontainebleau. 
Hij  werd hoofd van de Kliniek voor Interventionele Pneumologie van het UZ 
Brussel. Deze Kliniek was en is een befaamd Europees opleidingscentrum in 
de interventionele pneumologie. Hij werd ook deeltijds docent aan de Facul-
teit Geneeskunde van de VU Brussel en gastdocent aan o.a. de  
Université de Montréal (Canada), Université de Lille (Frankrijk) en aan de 
Harvard Medical School te Boston (USA). In mei 2006 werd hij benoemd tot 
gedelegeerd bestuurder van het Universitair Ziekenhuis Brussel. Hij is thans 
voorzitter van de Raad van Universitaire Ziekenhuizen van België.
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MAANDAG 13 OKTOBER 2014 – 14.00U

Wat leert de geschiedenis over de toekomst van België?
PROF. DR. BRUNO DE WEVER – UNIVERSITEIT GENT

Viert België ooit zijn 200e verjaardag? De actuele communautaire  
spanningen doen daar twijfels over rijzen. Zijn de spanningen tussen  
de gemeenschappen in België echt onoverbrugbaar en waar komen ze 
vandaan? Hoe is een taalprobleem kunnen uitgroeien tot een communautair 
probleem dat het Belgisch staatsverband in zijn voegen doet kraken? Waar 
is het fout beginnen te lopen? Konden er andere paden bewandeld worden? 
Waren de vroegere generaties politici creatiever in het bedenken van oplos-
singen? Of gaat het om een structurele fout in de Belgische constructie? Een 
historische analyse van de taalbreuklijn in België biedt een verhelderende blik 
en antwoorden op de gestelde vragen.   

Prof. dr. Bruno De Wever is hoogleraar aan de Vakgroep Geschiedenis van 
de Universiteit Gent waar hij hedendaagse geschiedenis doceert. Hij is er 
tevens vakdidacticus geschiedenis. Hij publiceerde boeken en artikelen over 
de Belgische geschiedenis, de Vlaamse Beweging, het Vlaams Nationalisme 
en de Tweede Wereldoorlog, Titels van zijn hand of in samenwerking met  
anderen zijn o.m.: Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe 
Orde: het VNV 1933-1945 (1994); Gestemd verleden.  

Mondelinge geschiedenis als praktijk (2003); België tijdens de Tweede  
Wereldoorlog (2004); Gekleurd verleden. Familie in oorlog (2010);  
Oostfronters. Vlamingen in het Vlaams Legioen en de Waffen SS (1984); 
Staf De Clercq (1989); Hij is hoofdredacteur van het Belgisch Tijdschrift voor 

Nieuwste Geschiedenis en maakt deel uit van de redactie van Weten-
schappelijke Tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de 

Vlaamse Beweging.
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MAANDAG 20 OKTOBER 2014 – 14.00U

Europa’s warmste broeinest - cultuurgeschiedenis van Sicilië.
PROF. DR. JAN VAES – KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG

Sicilië is het boeiendste kruispunt van historische culturen.  Niet alleen  
Feniciërs en Grieken, maar ook Romeinen, Saracenen, Byzantijnen,  
Noormannen, Fransen en Aragonezen vonden het een warm nest. Zelfs 
Italianen … Deze volkeren lieten er niet alleen hun sporen na; hun relaties 
waren niet altijd warm. Talrijke lagen vermengden er zich bovendien tot een 
ongemeen diverse culturele rijkdom, uniek op de wereld. Integratie, tolerantie 
en acculturatie waren er blijkbaar eveneens toverwoorden. 

Sicilië is mini-Europa, is eenheid en diversiteit. Nergens was het zo duidelijk 
dat je met één noot geen muziek kunt maken.  Bovendien speelden  
sommige Siciliaanse kunstenaars een belangrijke rol in de kunstgeschiedenis. 

Prof. dr. Jan Vaes promoveerde in 1987 aan de KU Leuven met de  
grootste onderscheiding tot doctor in de Oudheidkunde en Kunst- 
geschiedenis. Hij deed daarvoor onderzoek te Leuven, Bonn, Freiburg en 
Rome, waar hij studeerde aan het Pontificio Instituto di Archeologia Cristiana. 
Voor zijn onderzoek van vroegchristelijke architectuur in Italië werd hij in 
1991 bekroond tot Laureaat van de Koninklijke Academie voor  
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. 
Momenteel is hij voltijds lector Geschiedenis en  
Cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding 
van de Katholieke Hogeschool Limburg, 
associatie KU Leuven, docent 
‘vroegchristelijke en byzan-
tijnse kunst’ aan het 
Kunsthistorisch 
Instituut te 
Antwerpen  
(Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten). Hij is 
tevens docent Cultuurgeschiedenis 
van de Universiteit Vrije Tijd / Davidsfonds 
Academie



10

MAANDAG 3 NOVEMBER 2014 – 14.00U

Behandeling van leeftijdsgebonden oogaandoeningen.
PROF. DR. PETER STALMANS – KU LEUVEN

De gastspreker zal eerst een overzicht geven van de voornaamste 
oogproblemen bij ouderen.

Maculadegeneratie:
De belangrijkste oogziekte bij ouderen is ongetwijfeld maculadegeneratie. 
Twintig tot dertig procent van de ouderen heeft daar last van. Er bestaan 
twee vormen: de droge vorm en de natte vorm. 

Maculaire pucker:
Bij een maculaire pucker groeit er een litteken op het netvlies. Dat is typisch 
voor 60-plussers. Het is minder ernstig en komt ook minder voor dan macu-
ladegeneratie. 

Vitreomaculaire tractie:
Deze ziekte heeft rechtstreeks te maken met het verouderingsproces. Het 
hele oog is gevuld met glasvocht, een soort gel, die bij jonge mensen tegen 
het netvlies kleeft. Bij oudere mensen trekt dit vocht samen en komt los van 
het netvlies. Soms blijft het vocht plakken aan het midden van het netvlies 
waardoor dit opgezwollen raakt.

Cataract (staar):
Cataract heeft alles te maken met het troebel worden van de lens. Vanaf 75 
à 80 jaar wordt iedereen hiermee geconfronteerd. Het is trouwens de voor-
naamste reden van blindheid in de niet-westerse wereld, maar is hier goed te 
behandelen.

Glaucoom:
De gevaarlijkste oogziekte voor ouderen is ongetwijfeld glaucoom. Die leidt 
tot een belangrijke inkrimping van het gezichtsveld en vele patiënten merken 
dit pas laat op. De ziekte treedt op vanaf veertig en vaker nog vanaf zestig 
jaar. Deze oogaandoeningen zullen in de lezing verder uitgelegd worden. 
Daarbij zal worden aangegeven welke symptomen ze veroorzaken en hoe ze 
gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden.

Prof. dr. Peter Stalmans studeerde geneeskunde aan de KU Leuven. Hij 
specialiseerde zich verder in de USA en in Rotterdam. Hij is thans voltijds 
verbonden aan het UZ Leuven en deeltijds professor in de onderzoeksgroep 
oogziekten van het departement neurowetenschappen van de KU Leuven. In 
mei 2013 werd hij titularis van de ThromboGenics leerstoel voor onderzoek 
en behandeling van netvliesaandoeningen. 
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MAANDAG 17 NOVEMBER 2014 – 14.00U

De uitdaging van het fundamentalisme: 
wanneer religie belangrijker is dan geloof.
PROF. DR. JOHN DICK – KU LEUVEN

De term fundamentalisme werd in de jaren twintig voor het eerst gebruikt in 
de Verenigde Staten, als aanduiding voor protestantse gemeenschappen die 
de Bijbel in de meest letterlijke betekenis interpreteren. Pas rond 1978-79, 
de tijd van de revolutie in Iran, werden ook stromingen van niet-christelijke 
tradities fundamentalistisch genoemd. Vandaag wordt de term zowel voor 
Amerikaanse evangelische christenen gebruikt als voor moslim-fundamen-
talisten, ultra-orthodoxe joden, militante sikhs en andere uiterst fanatieke 
gelovigen. Fundamentalisme wortelt dus in een selectief gebruik en een 
letterlijke interpretatie van heilige teksten, die boven elke kritiek verheven 
zijn. Fundamentalistische bewegingen steken meestal de kop op wanneer 
de maatschappelijke ordening van traditionele gemeenschappen uiteen valt. 
Wanneer gemeenschappen brutaal geconfronteerd worden met andere 
waardepatronen leidt dat immers vaak tot een betekenisverlies van het 
eigen culturele zingevingskader, met sociale en persoonlijke ontreddering als 
gevolg. Fundamentalisten zien zichzelf als participanten aan een kosmische 
strijd tussen goed en kwaad, en fixeren zich op bepaalde historische gebeur-
tenissen, die ze in het licht van deze kosmische strijd herinterpreteren. Ze 
diaboliseren hun tegenstanders en zijn doorgaans reactionair. Ze kennen een 
uitzonderlijk gezag toe aan een selectie van geloofsopvattingen, gebruiken en 
regels, die ze uit de bredere culturele en religieuze tradities hebben geïso-
leerd. Hun leiders zijn bijna altijd mannen. De moderne culturele hegemonie 
zien ze met lede ogen aan en ze verzetten zich tegen elke machtsdeling. 
Fundamentalistische groepen hebben een disfunctionele relatie met 
de rest van de wereld. 

Prof. em. dr. John (Jack) Dick is Amerikaan, gebo-
ren en opgegroeid in Michigan. Hij studeerde 
historische theologie aan de Universi-
teiten van Nijmegen en Leuven. 
Aan de KU Leuven behaalde hij 
een doctoraat in religieuze studies en in 
historische theologie.  Na zijn emeritaat is hij 
visiting professor religie en waarde in de Amerikaan-
se samenleving aan de Universiteit Gent. Deze leerstoel 
bezet hij ook nog aan de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich 
thans op hedendaagse religieuze stromingen aan beide zijden van de 
Atlantische oceaan.
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MAANDAG 24 NOVEMBER 2014 – 14.00U

De knie: een gewricht dat zijn geheimen prijsgeeft.
PROF. DR. JOHAN BELLEMANS – ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG GENK

De knie is één van de meest complexe gewrichten van ons menselijk 
lichaam, en tegelijk ook één van de meest problematische op vlak van 
kwetsuren en slijtage. In deze lezing gaan we mee op zoektocht naar de 
onderliggende geheimen, waarbij de recente ontdekkingen en andere ver-
wezenlijkingen aan bod komen die  artsen en chirurgen in staat stellen om 
patiënten met knieproblemen almaar beter te behandelen.

Prof. dr. Johan Bellemans studeerde geneeskunde aan het Limburgs 
Universitair Centrum, nu Universiteit Hasselt, en aan de KU Leuven. Hij spe-
cialiseerde in de orthopedische chirurgie, met als specialisatie kniechirurgie 
en sportletsels. Hij geniet internationale erkenning voor zijn kennis van het 
kniegewricht. Hij introduceerde in ons land verschillende nieuwe operatie-
technieken in de kruisbandchirurgie, bij meniscustransplantaties en bij het 
plaatsen van knieprothesen evenals in de chirurgie en laser-geassisteerde 
orthopedische chirurgie. Prof. dr. Bellemans was zeven jaar lang diensthoofd 
orthopedie en hoogleraar orthopedie aan de Faculteit Geneeskunde van 
de KU Leuven, waar hij eveneens de cursus sportletsels doceerde in de 
opleiding sportgeneeskunde. In 2013 maakte hij de overstap naar het ZOL 
ziekenhuis in Genk.

Hij is auteur van verschillende Engelstalige standaardwerken over knie- en 
sportpathologie, en publiceerde meer dan 170 peer-gereviewde artikelen 
over knie- en sportaandoeningen. Hij wordt geconsulteerd door interna- 
tionale en nationale topsporters, en was recent in het wereldnieuws met zijn 
ontdekking van het anterolaterale ligament van de knie, waarrond hij 
samen met zijn team baanbrekend werk heeft verricht.
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MAANDAG 1 DECEMBER 2014 – 14.00U

Sint-Nicolaaslezing
JAN VAN TONGEREN - HOGESCHOOL AMSTERDAM

Sint-Nicolaas zou geboren zijn in Patara rond 270. Hij zou de vierde bisschop 
van Myra (nu Demre in Turkije) zijn geweest. Hij zou gevangen zijn genomen 
door keizer Dioclesianus, maar door diens opvolger Constantijn zijn bevrijd. 
Vermoedelijk stierf hij te Myra op 6 december 342. Alhoewel deze heilige dus 
in de 4e eeuw leefde, kwamen de verhalen over de wonderen pas veel later 
aan het licht, en uiteraard zijn zijn levensverhalen onderling zeer verschillend. 
Tot 1850 kende het Sinterklaasfeest geen Zwarte Piet. Sint-Nicolaas en 
Zwarte Piet, allebei bestaan ze niet, of toch ? Aan de hand van veel icono-
grafisch materiaal (voornamelijk middeleeuwse beeld en schilderkunst, maar 
ook taalkundig) zal de spreker de meeste legendes over deze goedheilige 
man uit de doeken doen, zodat misschien aan het eind van de lezing duide-
lijk is geworden waarom deze heilige voor veel werkgevers en werknemers, 
voor kinderen en trouwlustige meisjes de patroonheilige is en op die manier 
nog altijd vol in het leven staat.

Jan van Tongeren studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis in Gent en 
Antwerpen. Hij specialiseerde zich in - wat architectuur betreft - de Zuid- en 
Noord- Nederlandse renaissance en haar verspreiding in Europa, en - wat 
de middeleeuwen betreft - in de (middeleeuwse) iconografie. Hij was lange 
tijd werkzaam in het bedrijfsleven. Sinds zijn prepensioen doceert hij aan de 
Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs in Amsterdam iconografie en 
kunstgeschiedenis in het algemeen, en bij de Hogeschool van Amsterdam 
architectuurgeschiedenis. Ook geeft hij regelmatig rondleidingen in het  
Catherijneconvent, in het Utrechts Museum voor Religieuze Kunst in 
Noord-Nederland en aan het Museum Amstelkring, beter bekend als de 
schuil-huiskerk Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam. Hij was in 2013 
onze gids op de eerste reis langs de Flämische Strasse.



MAANDAG 8 DECEMBER 2014 – 14.00U

Statistiek is overal!
Van landbouwexperimenten en klinische studies tot data 
mining en ‘big data’: hoe statistiek zich in één eeuw tien keer 
heruitvond.
PROF. DR. GEERT MOLENBERGHS – KU LEUVEN-UHASSELT

In tegenstelling tot wiskunde en geneeskunde is statistiek geen 3000 jaar 
oud, als coherente discipline is ze amper een eeuweling. De fundamenten 
werden gelegd door R.A. Fisher en Karl Pearson in Engeland en Jerzey 
Neyman in de Verenigde Staten. De computer was toen nog een mens van 
vlees en bloed, databanken werden zorgvuldig met de hand opgesteld en de 
analyse ervan werd middels ingenieuze wiskundige en numerieke methoden 
zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Een belangrijke stap was het aanvullen van 
experimenten met zogenaamde observationele studies. Een vroege vraag 
in dit verband, gesteld in de jaren 1950 en die nog altijd tot de verbeelding 
spreekt, was of roken het risico op longkanker verhoogt. Rond de eeuwwis-
seling zorgde de doorbraak in de moleculaire genetica voor massa’s gege-
vens. De statisticus werd op een dubbele manier uitgedaagd: 1) Hoe zoveel 
data analyseren? 2) Wat te doen aan het probleem dat de gegevens een heel 
andere structuur hadden dan de tot dan toe gangbare vormen? Informatie 
en de verwerking ervan is heel complex. En wat kan ermee gebeuren? Denk 
maar aan onze getrouwheidskaart in de supermarkt, die niet alleen af en 
toe voor een aankoopcheque zorgt, maar vooral voor een ononderbroken 
stroom aan gegevens: Wat kopen we? In welke volgorde? Wat zouden we 
ook wel kopen bij gerichte reclame? Wat te denken van de gegevens die 
bijvoorbeeld Google gebruikt? Worden daar statistische analyses op gedaan 
en waartoe dienen ze? Waarom verschijnt iets eerst bij het ‘googelen’? Wat 
gebeurt er met de vingerafdrukken die de Dienst Immigratie van reizigers 
naar de Verenigde Staten afneemt? Waar eindigt het gerechtvaardigd verza-
melen van gegevens en begint het afluisteren? Hoe zit het met statistiek en 
fraude, zowel bij het plegen als bij de detectie ervan? 

Prof. dr. Geert Molenberghs is professor in de Biostatistiek aan de Universiteit 
Hasselt en aan de KU Leuven. Hij behaalde de licentie in de wiskunde en het 
doctoraat in de biostatistiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij publiceerde 
statistisch werk in klinische studies, discrete data, herhaalde metingen en 
onvolledige gegevens. Hij was en is editor van verschillende wetenschap-
pelijke tijdschriften in het domein van de statistiek. Prof. Geert Molenberghs 
is stichtend directeur van het Center for Statistics van de UHasselt. Hij is 
momenteel directeur van het Interuniversity Institute for Biostatistics and 
Statistical Bioinformatics (I-BioStat). Hij ontving reeds meerdere wetenschap-
pelijke prijzen en is lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde.14
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MAANDAG 15 DECEMBER 2014 – 14.00U

Waarom Beethoven een genie werd.
PROF. JAN CAEYERS – KU LEUVEN

Beethoven is zonder twijfel een van de belangrijkste mensen uit de Westerse 
cultuurgeschiedenis. Dat heeft natuurlijk in eerste instantie te maken met de 
prachtige muziek die hij heeft geschreven. Maar dat houdt ook verband met 
het uitzonderlijke parcours dat hij als kunstenaar en als mens heeft afgelegd. 
Het feit dat hij zijn toenemende doofheid heeft overstegen door grensver-
leggende muziek te schrijven, is een indrukwekkende menselijke prestatie, 
waardoor men hem als een ‘genie’ is gaan bestempelen.

Maar wat maakt iemand tot een ‘genie’? Waarom is deze uitzonderlijke 
carrière zo bijzonder en spreekt zij tot onze verbeelding? Heeft dat alleen te 
maken met de ontwikkeling van een buitengewoon talent? Of was er meer? 
In welke mate hebben historische omstandigheden en omgevingsfactoren 
een rol gespeeld? Had het anders kunnen lopen? Op al deze vragen zal  
de gastspreker een antwoord proberen te geven. Hij zal het verhaal van dit 
boeiende leven vertellen, de toehoorder duidelijk maken welke de sleutel-
momenten waren en aanduiden in welke mate bepaalde gebeurtenissen in 
Beethovens leven een cruciale invloed hebben gehad op zijn muziek. Na 
afloop van het betoog zullen de aanwezigen het fenomeen Beethoven met 
andere ogen en oren bekijken en beluisteren.

Prof. dr. Jan Caeyers is dirigent en musicoloog. Hij specialiseerde zich in 
de achttiende- en vroeg negentiende-eeuwse muziek. Met de Beethoven 
Academie trad hij op in de belangrijkste concertzalen in Europa. In 2009 
verscheen Beethoven, een biografie bij De Bezige Bij in Amsterdam. Deze 
biografie is een bestseller en wordt op dit ogenblik in het Duits vertaald.  In 
oktober 2010 debuteerde Jan Caeyers met zijn nieuw orkest: Le Concert 
Olympique. Daarnaast is hij gastdirigent bij diverse orkesten en operahuizen. 
Hij is ook professor in de musicologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.
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MAANDAG 5 JANUARI 2015 – 14.00U

Solidariteit en verantwoordelijkheid in een nieuwe wereld.
PROF. DR. BEA CANTILLON – UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Hoewel de sociale zekerheid de afgelopen 30 jaar overeind bleef, zich 
wist aan te passen aan nieuwe sociale, economische en demografische 
realiteiten en een sterke buffer was op momenten van crisis, slaagt ze er niet 
langer in nog enige vooruitgang te brengen in het armoedeprobleem. Alle 
indicatoren waarover we beschikken, wijzen in de richting van een armoe-
de-standstill. De inkomensarmoede bij gezinnen waar niemand werkt, is 
gegroeid. Deels daarmee samenhangend zijn er ook tekenen van stijgende 
kinderarmoede. Dat is verontrustend omdat we de afgelopen 30 jaar rijker 
werden, met z’n allen meer aan het werk gingen, langer studeerden en hoge 
belastingen betaalden om een sociale zekerheid te financieren die niet in 
omvang verminderde. Bovendien stond het armoedeprobleem hoog op de 
politieke agenda’s van zowel regionale, nationale als Europese overheden.                                                                                                                                       

Toch lijken hedendaagse welvaartsstaten structureel niet in staat om de bo-
dem van de sociale bescherming op te tillen: veel minimumuitkeringen in de 
sociale zekerheid kenden een neerwaartse trend, kinderbijslagen erodeerden, 
Mattheuseffecten bleven overeind en doken op in nieuwe vormen. Tegen de 
achtergrond van een toekomst die zich moeilijker aandient dan het verleden, 
zal in deze lezing gereflecteerd worden over sociale vooruitgang in België, 
Vlaanderen en Europa.

Prof. dr. Bea Cantillon studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de 
universiteiten van Antwerpen en Leuven en startte haar onderzoeksloopbaan 
aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. Ze is thans directeur 
van dit centrum. Ze publiceerde uitgebreid en internationaal over een brede 
waaier van onderwerpen, waaronder armoede, sociaal beleid, sociale zeker-
heid, de welvaartsstaat en gender. Ze is voorzitter van het beheerscomité van 
de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. Sinds 2003 is ze lid van 
de Koninklijke Academie. In de periode 2004-2008 was ze vice-rector van de 
Universiteit Antwerpen.
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MAANDAG 12 JANUARI 2015 – 14.00U

De nieuwe wereld van Vesalius.
PROF. DR. KOOS JAAP VAN ZWIETEN – UNIVERSITEIT HASSELT

Karel V, Mercator, Lassus, Vesalius - vier beroemde zestiende-eeuwers, en 
nog wel afkomstig uit wat wij nu België noemen. Zonder hen had de wereld 
er ongetwijfeld anders uitgezien. Maar evenmin als de meeste hedendaagse 
monarchen, geografen en musici nog uitgebreid met de drie eerstgenoemde 
pioniers bezig zijn, houden zich ook onder voltijds werkzame anatomen van 
nu nog slechts enkelingen intensief bezig met de persoon en het werk van 
Andreas Vesalius. Dit wordt merkwaardig genoeg overgelaten aan geleerden 
van allerlei slag, waarvan de meesten echter niet bepaald dagelijks het pincet 
en de scalpel hanteren, en al helemaal niet in de practicumzaal anatomie - 
overigens wel de (enige) plaats voor anatomische ontledingen volgens de 
regelen van de kunst. Werd de groots opgezette 400-jarige “Celebration” te 
Brussel en Londen van Vesalius’ geboortedag (31 december 1514) door de 
grote oorlog onmogelijk gemaakt (Sir Norman Moore van de Royal Society 
of Medicine sprak toen ook nog abusievelijk van de 400th anniversary of the 
death of Vesalius), voor de 500-jarige herdenking hopen we op een gunstiger 
gesternte. In dit overzicht willen we ingaan op vragen als: wie was Vesalius, 
wie waren zijn voorgangers, hoe werd hij door zijn tijdgenoten ontvangen ? 
Gezien de circa tweeduizend citaties sinds zijn Fabrica in 1543, heeft hij ook 
de generaties na hem diepgaand beïnvloed, de impact van zijn werk is dan 
ook moeilijk uit te drukken. Wellicht kiest men nu het best voor een “Sitz im 
Leben” benadering, aangevuld met zienswijzen uit de Fenomenologie.  Zo 
worden anekdotische en historiografische details overstegen en krijgt men 
hopelijk des te meer oog voor de tijdloze methode van “De Nieuwe Wereld 
van Vesalius”.

Professor dr. Koos Jaap van Zwieten ontving zijn opleiding aan de Univer-
siteit van Leiden. In 1980 verscheen zijn proefschrift over vergelijkende en 
functionele anatomie van de hand, veel geciteerd in leerboeken en web-
sites over handchirurgie en biomechanica. Sinds 1983 is hij als hoogleraar 
verbonden aan de Universiteit Hasselt,  waar hij anatomie doceert aan 
studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, en er tot voor 
kort de onderzoeksgroep “Functionele Morfologie” leidde. Hij begeleidde 
meerdere scripties en proefschriften, tevens onderscheiden met verschillende 
wetenschappelijke prijzen. Hij ziet het als taak om basis-anatomische kennis, 
toegepast op onze beweging en bewegingsstoornissen, op begrijpelijke wijze 
over te brengen. Hij vertegenwoordigt de Universiteit Hasselt in enkele com-
missies van de Vlaams Interuniversitaire Raad (VLIR) te Brussel.
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MAANDAG 19 JANUARI 2015 – 14.00U

‘Wereld-Amerika’ en de oorlogsvoering van de vierde 
generatie. Wat is er aan de hand in de ‘crisisboog van de 
Sahara tot Pakistan’?
PROF. DR. BRUNO DE CORDIER – UNIVERSITEIT GENT   

Afghanistan, de stamgebieden in Pakistan, sjiieten, soennieten en Koerden 
in Irak, Somalië en Somaliland, het noorden van Mali, … Er lijkt zich van 
Zuid-Azië tot de Sahara al een tiental jaren een bijna continue boog uit te 
strekken van conflict en instabiliteit. Hoewel al die verschillende kwesties 
eigen plaatselijke oorzaken en ontwikkelingen hebben, zijn ze deel gaan uit-
maken van een wijdere sfeer voor diverse vormen van interventionisme door 
de dominante actoren en centra van de huidige wereldorde. In tegenstelling 
tot wat vaak wordt gedacht, draait het niet simpelweg om olie, maar spelen 
vaak ideologische en culturele motieven en het beveiligen van randgebieden 
door het controleren van hun samenlevingen en hun machthebbers. Centraal 
in deze lezing staat  het concept van oorlogen van de vierde generatie, ge-
mengde civiel-militaire ondernemingen die via diverse kanalen – van klassieke 
militaire operaties over het controleren van informatieverkeer en het sturen 
van de publieke opinie tot ontwikkelings- en heropbouwhulp – samenlevin-

gen proberen te veranderen om hen te kunnen controleren. Deze lezing is 
geen rondje simplistisch en doctrinair antiamerikanisme, maar een 

blik op de werking van een wereldordering waarvan de VS om 
historische redenen de kern vormt, maar die uiteindelijk 

ook nefast is voor de Amerikaanse samenleving 
zelf.

Prof. dr. Bruno De Cordier is 
docent en onderzoeker aan 

de vakgroep Conflict- en 
Ontwikkelings-

studies van 
de Faculteit 

Politieke en Sociale 
Wetenschappen van de 

Universiteit Gent. Hij woonde 
jarenlang in de vroegere USSR en 

in Zuid-Azië, waar hij in de humanitaire 
hulpverlening en de noodhulp werkte. Hij gaat 

er nog geregeld naartoe, overtuigd dat een reiziger 
die rondkijkt en observeert, voeling houdt met wat leeft aan 

de basis. Hij publiceerde onder meer ‘Het onbeloofde land: een 
geschiedenis van Centraal-Azië’.
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MAANDAG 26 JANUARI 2015 – 14.00U

Fagen (bacterie-etende virussen): 
sluipschutters tegen de superbacterie.
PROF. DR. ROB LAVIGNE – KU LEUVEN

HIV, Ebola, SARS of varkenspest. Wij kennen virussen in de eerste plaats als 
vijanden die mensen, dieren en planten belagen. Er bestaan echter ook virussen 
die bacteriën doden. Deze virussen, (bacterio)fagen genoemd, herkennen de cel-
wand van de bacterie aan de hand van hun eiwitmantel en injecteren hun gene-
tisch materiaal, waarna dit gebruik maakt van het metabolisme van zijn gastheer 
om nieuwe viruspartikels aan te maken. Wanneer deze nieuwgevormde virussen 
vrijkomen, wordt de bacteriecel vernietigd.Aangezien ze niet schadelijk zijn voor 
de mens, werd het medisch potentieel van deze fagen reeds vlug ontdekt. Zo 
werd faagtherapie tijdens het interbellum één van de eerste benaderingen om 
bacteriële infecties te bestrijden, en commercieel geëxploiteerd door bedrijven als 
L’Oreal en Eli Lily. Met de ontdekking en ontwikkeling van penicilline en andere 
antibiotica beschikte de mens echter over een veel ‘eenvoudiger’ middel om 
pathogene bacteriën te bestrijden. Een antibioticum werkt immers vaak met een 
breed spectrum en kan tal van verschillende bacteriesoorten doden. Faag- 
therapie werd dan ook een ‘vergeten’ middel, dat echter sinds de opkomst van 
multi-resistentie bij bacteriën opnieuw in zijn medische context wordt geëvalu-
eerd. Bovendien worden fagen ook nu reeds gebruikt om voedingsproducten 
te vrijwaren van bacteriële contaminaties.Gezien hun capaciteit om bacteriën te 
manipuleren op moleculair niveau, was het gebruik van bacteriofagen in labo-
ratoria sinds de jaren 50 zeer populair. Bacteriofaagonderzoek vormt immers 
de bakermat van de moleculaire biotechnologie zoals we die tegenwoordig 
kennen: van de ontdekking dat DNA de drager is van ons genetisch materiaal 
(Hershey & Chase, 1952) tot het gebruik van bacteriofaagafgeleide enzymes 
bij genetische diagnose van embryo’s of archeologische stalen. Bacteriofagen 
vormen dan ook een onuitputtelijke “toolbox”, met toepassingen in diverse 
domeinen zoals de biotechnologie, synthetische biologie, geneeskunde, land-
bouw en voedingsindustrie. 

Prof. dr. Rob Lavigne behaalde zijn doctoraat aan de Faculteit Bio-ingenieurs-
wetenschappen van de KU Leuven. Sinds zijn aanstelling als professor aan 
het departement Biosystemen leidt hij het Laboratorium voor Gentechnolo-
gie. De onderzoeksfocus binnen het lab richt zich op de biotechnologische 
ontwikkeling van vernieuwende antimicrobiële middelen, op basis van mole-
culair biotechnologisch onderzoek. Momenteel is hij wetenschappelijk advi-
seur voor het bedrijf Lysando AG; hij is ook mede-oprichter van P.H.A.G.E., 
een non-profit organisatie die het gebruik van bacteriofaagtherapie in Europa 
onderzoekt. Daarnaast is hij de huidige voorzitter van de “International 
Committee for Taxonomy of Viruses (ICTV) committee on the taxonomy of 
bacterial viruses” en fungeert hij als editor voor wetenschappelijke tijdschrif-
ten zoals ‘Viruses’ en ‘Bacteriophage’
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MAANDAG 2 FEBRUARI 2015 – 14.00U

Over UPlace, de Noord-Zuid verbinding, de overschrijding van 
de fijnstofnormen en andere milieudossiers:  de stijgende rol 
van milieurecht in de praktijk.
PROF. DR. BERNARD VANHEUSDEN – UNIVERSITEIT HASSELT

Het milieurecht speelt een steeds belangrijkere rol in de dagelijkse praktijk. 
Dat komt duidelijk tot uiting in enkele recente grote milieudossiers zoals 
het winkel- en ontspanningscomplex Uplace in Vilvoorde, de Noord-Zuid 
verbinding in Limburg en de overschrijding van de fijnstofnormen. Ook bij het 
uitwerken van allerlei projecten inzake hernieuwbare energie, zoals windmo-
lens en zonnepanelen is het milieurecht niet meer weg te denken. In deze 
uiteenzetting wordt ingegaan op de steeds stijgende rol van het milieurecht. 
Daarbij komen de belangrijkste recente ontwikkelingen en knelpunten uitge-
breid aan bod.

Prof. dr. Bernard Vanheusden is docent aan de Universiteit Hasselt. Hij 
promoveerde in 2007 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven op een 
proefschrift over de sanering en ontwikkeling van brownfields. Hij doceert 
onder meer de vakken Omgevingsrecht, Milieubeleid en European Environ-
mental Law. Zijn onderzoek richt zich op het ruime milieu- en energierecht. Hij 
is tevens gastdocent aan de Hogeschool-Universiteit-Brussel HUB (Internati-
onaal milieu- en energierecht) en advocaat bij Monard-D’Hulst in Hasselt.
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MAANDAG 9 FEBRUARI 2015 – 14.00U

Bach’s laatste reis.
JOS MEERSMANS - STEDELIJK CONSERVATORIUM LEUVEN
LUISTERLEZING

In mei 1747 reist de oude Johann Sebastian Bach van Leipzig naar Pots-
dam-Berlijn op verzoek van Frederik de Grote, koning van Pruisen. Die 
onderneming werd met de grootste scepsis aangevat.  Nog geen twee jaar 
voordien had de Pruisische koning Leipzig onder de voet gelopen en sinds-
dien was hij de gebeten vijand van Bachs eigen vorst en beschermheer Au-
gust III, keurvorst van Saksen en koning van Polen.  Bovendien was Frederik 
door zijn opvoeding geworden wie hij was: een laaghartige treiteraar van 
precies diegenen voor wie hij het grootste respect had. Wilhelm Friedemann, 
Bachs oudste zoon, doet ons het relaas van de reis, waarin hij terugblikt 
op zijn eigen leven en dat van zijn vader. Vooral op Bachs drie belangrijkste 
werkterreinen (Weimar, Köthen en Leipzig) wordt gefocust.
Zestien beklijvende muziekfragmenten uit Bachs oeuvre geven deze vertelling 
een verdiepende intensiteit. Naast een klavecimbelstukje van Wilhelm Friede-
mann komt ook Mozarts muziek onverwacht om de hoek kijken. 

Jos Meersmans, auteur en verteller, studeerde musicologie aan de KU 
Leuven en was tot zijn pensionering eind 2011 leraar muziekgeschiedenis 
en algemene muziekcultuur aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven.  
Jarenlang was hij medewerker van BRT 3, Radio 3, nu Klara.  Hij heeft zich in 
de jaren tachtig en negentig ingespannen voor het herstel van het Leuvense 
Orgelpatrimonium en reist sinds 1983 rond in Vlaanderen en Nederland, eerst 
als klavierspeler, nadien als verteller in vele honderden optredens.
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MAANDAG 23 FEBRUARI 2015 – 14.00U

Neurale netwerken en de gedachtelezer.
PROF. DR. MARC VAN HULLE – KU LEUVEN

De Mindspeller Brein Computer Interface

Met een Brein Computer Interface (BCI), ook Brein Machine Interface of 
Neuroprothese genoemd, kan een subject rechtstreeks met de omgeving 
communiceren zonder tussenkomst van vingers, ledematen, spraak, of enige 
andere vorm van spieractiviteit. De hersenactiviteit van het subject, of een 
eraan gerelateerd signaal, wordt uitgelezen om hiermee een computer of een 
apparaat zoals een rolstoel aan te sturen. Het spreekt vanzelf dat BCI’s hoge 
verwachtingen hebben gecreëerd om de levenskwaliteit van patiënten met 
ernstige hersen- of spieraandoeningen te verbeteren door een deel van de 
aangetaste of verloren communicatie- en/of controlefuncties te herstellen. De 
Mindspeller is een letter-spelling systeem dat met succes werd toegepast op 
Locked In Syndrome (LIS) en amyotrofische laterale sclerose patiënten.

Prof. dr. Marc Van Hulle is industrieel ingenieur (KHLim-1982)) en burgerlijk 
ingenieur (KU Leuven-1985). Aan de UHasselt behaalde hij het MBA- 
diploma(1991). In 1990 doctoreerde hij aan de faculteit Toegepaste Weten-
schappen van de KU Leuven en in 2003 werd hij Doctor Technices aan de 
Technical University of Denmark-Copenhagen. Hij is thans voltijds gewoon 

hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven en is er 
verbonden aan het laboratorium Neuro- en Psychofysiologie. Hij is 

eveneens professor aan het departement Electrical and Elec-
tronic Engineering van Imperial College in Londen. Hij 

kreeg een doctoraat honoris causa aan de Brest 
State University (Belaris- 2009) en aan de 

Yerevan State Medical University 
(Armenië – 2013).
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MAANDAG 2 MAART 2015 – 14.00U

De vergrijzing en de toekomst van de pensioenen.
PROF. DR. MARC DE VOS – UNIVERSITEIT GENT EN ITINERA INSTITUTE

De kost van de pensioenen zal volgens het verslag van de Studiecommissie 
voor de Vergrijzing van 9,7 procent van het BBP nu tot 14,4 procent in 2060 
oplopen. De gezondheidszorg zal dat jaar 11,7 procent van het BBP kosten, 
terwijl dit nu 8,1 procent is.                                                                                                                                    
Gouverneur Guy Quaden stelde in augustus 2013 bij de voorstelling van het 
negende jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing dat om de 
kosten van de vergrijzing binnen de perken te houden de Belgen langer – 
minstens drie jaar - aan het werk moeten blijven. Daarnaast brak hij een lans 
voor meer economische groei. Dat is volgens hem de beste manier om de 
sociale zekerheid in stand te houden. In zijn lezing zal de gastspreker hier 
nader op ingaan en uitleggen waarom België, meer dan andere Westerse 
landen, een vergrijzingsprobleem heeft. Hij duidt het conflict tussen wat 
budgettair noodzakelijk en haalbaar is. Hij geeft de pistes voor oplossingen 
via pensioenhervormingen. Bovenal geeft hij aan dat er eigenlijk maar één 
remedie is: meer groei.

Prof. dr. Marc  De Vos is licentiaat en doctor in de rechten (Universiteit Gent), 
licentié en droit social (ULB) en Master of Law (Harvard University). Hij is 
directeur van het Itinera Institute en doceert Belgisch, Europees en 
internationaal recht, alsook Amerikaans recht aan de Universiteit 
Gent en aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij publiceert, 
onderwijst, spreekt en debatteert frequent over the-
ma’s van arbeidsrecht, Europese integratie, 
arbeidsmarkt, gezondheidszorg, vergrij-
zing en de welvaartsstaat, zowel 
nationaal als internationaal 
en zowel in academi-
sche, professionele 
als beleidsuitvoerende 
kringen en media.
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MAANDAG 9 MAART 2015 – 14.00U

Biodiversiteit en klimaat: het onderzoeken waard?
DR. NATALIE BEENAERTS – UNIVERSITEIT HASSELT

Maandag 16 maart 2015 – 14.00u

Lokaal en op wereldschaal zijn er initiatieven om de effecten van een 
veranderend klimaat in te perken. Ambities zoals “Limburg klimaatneu-
traal” moeten bijgevolg toegejuicht worden, maar moeten ook steunen op 
gefundeerde wetenschappelijke kennis. De groene provincie Limburg en Het 
Nationaal Park Hoge Kempen bij uitstek bieden een unieke omgeving voor 
wetenschappelijk onderzoek over effecten van klimaatverandering. Tijdens 
deze lezing wordt het onderzoek van het Centrum voor Milieukunde en in het 
bijzonder het relevante onderzoek voor het nieuwe veldonderzoekscentrum 
van de UHasselt voorgesteld. Hier zullen internationale onderzoekers milieu 
en biodiversiteits-gerelateerd onderzoek kunnen uitvoeren met behulp van 
traditionele en hoogtechnologische infrastructuur. De Universiteit Hasselt 
plaatst in samenwerking met de onderzoeksgroep PLECO-UA, een ecosys-
teemmeettoren, die metingen van de concentratie en fluxen van bepaalde 
(broeikas)gassen in een heide-ecosysteem over lange termijn uitvoert. 
Daarnaast bouwen we aan de nieuwe hoofdingang van het Nationaal Park 
Hoge Kempen, Connecterra, ook de Ecotron+ infrastructuur. Dit zijn 12 grote 
semi-geautomatiseerde ecosysteemkamers waarin op een gecontroleerde 
wijze de effecten van een veranderend klimaat op ecologische processen 
en systemen bestudeerd kunnen worden. De spreker zal ook verschillende 
onderzoekslijnen voorstellen  - telkens met voorbeelden - waarin het Cen-
trum voor Milieukunde (CMK) van de Universiteit Hasselt zijn expertise verder 
wenst uit te bouwen. Dit gebeurt meestal in samenwerking met andere 
(internationale) universiteiten en onderzoeksinstellingen. Onderzoek rond 
klimaatverandering (broeikasgassen, invasieve soorten, .. ), ecosysteemdien-
sten en biodiversiteit zijn enkele belangrijke topics.

Dr. Natalie Beenaerts studeerde biologie aan het LUC (nu UHasselt) en aan de 
UGent. Ze is als doctor-navorser verbonden aan het Centrum voor Milieukunde 
van de Universiteit Hasselt. Zij is tevens coördinator van de ontwikkeling van het 
Field Research Centre, met inbegrip van het project ECOTRON +. Dit project 
werd op 27.08.2013 in het Nationaal Park Hoge Kempen voorgesteld voor 
de pers. De twaalf ecosysteemkamers zijn een belangrijke stap in de verdere 
ontwikkeling van het Field Research Centre.
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MAANDAG 16 MAART 2015 – 14.00U

De schaduwen van Versailles -  
de lange nasleep van de Eerste Wereldoorlog.

PROF. DR. GEORGI VERBEECK –  KU LEUVEN EN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

De Eerste Wereldoorlog geldt als de “Urkatastrophe” en begin van de grote 
conflicten die de verdere geschiedenis van de 20ste eeuw beheersen. Uit het 
trauma van de Eerste Wereldoorlog meende men lessen te hebben geleerd 
voor een nieuwe en betere toekomst. Op die manier markeerde de oorlog de 
overgang van de lange 19e eeuw naar de korte 20e eeuw. Die laatste staat in 
het teken van de opmars van democratie, massamaatschappij en een nieu-
we internationale orde. Maar tegelijkertijd kwamen er totalitaire ideologieën 
op het voorplan - communisme en fascisme - die de nieuwe democratische 
idealen onder vuur namen. De Eerste Wereldoorlog noopt ons dus - niet 
alleen in Vlaanderen, in België en ver daarbuiten - om de gruwelen en het 
menselijke leed van de Groote Oorlog in herinnering te houden, maar ook 
stil te staan bij de betekenis en de veranderingen die de oorlog heeft teweeg 
gebracht.

In deze lezing komt de lange nasleep van de Eerste Wereldoorlog 
chronologisch en thematisch aan bod. 
• Nog tijdens de oorlog zelf kwamen ontwikkelingen op gang die van blij-

vende betekenis zouden zijn voor de naoorlogse periode. Te denken valt 
aan de veranderde rol van de Verenigde Staten in de wereld, de gevolgen 
van de Russische revolutie en de verspreiding van het communisme, en 
de betekenis van de laatste oorlogsjaren voor de latere ontwikkeling van 
Duitsland. 

• De afloop van de oorlog ging gepaard met een diepe crisis van waaruit 
in Duitsland een uiterst kwetsbare democratie zou ontstaan. Dit was niet 
alleen voor Duitsland zelf van groot belang, het zou niet zonder gevolgen 
blijven voor de rest van Europa. Te denken valt aan de naoorlogse revolu-
tionaire crisis, de geboorte van een nieuwe republiek en de reactie op het 
vredesverdrag van Versailles.
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• De vrede van 
Versailles probeerde de 
machtsverhoudingen in Europa 
voor een tijd lang vast te leggen. Wat 
waren de uitgangspunten van de verschil-
lende partijen, wat waren de belangrijkste beslis-
singen, en wat waren de onmiddellijke gevolgen? 

• Het einde van de Eerste Wereldoorlog en de orde van Versail-
les zijn voorwerp van debat en discussie. Hoe dient deze episode te 
worden geïnterpreteerd en geapprecieerd in het licht van latere ontwikke-
lingen? Wat is de betekenis van deze periode voor onze terugblik op de 
geschiedenis van de 20e eeuw? Ten slotte, hoe kunnen we deze periode 
het best in herinnering houden? 

Prof. dr. Georgi Verbeeck studeerde Geschiedenis en Filosofie aan de KU 
Leuven, waar hij in 1991 tot Doctor in de Geschiedenis promoveerde. 
Hij is momenteel als hoogleraar Duitse geschiedenis aan de KU Leuven 
verbonden, en als Universitair Hoofddocent aan de Faculteit Cultuur- en 
Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Zijn onderwijs 
en onderzoek situeren zich op het vlak van de moderne en hedendaagse 
geschiedenis van Duitsland, de theorie van de geschiedschrijving, het collec-
tieve geheugen en de verwerking van het verleden, geschiedenis en politiek 
in Zuid-Afrika. Als onderzoeker was hij eerder verbonden aan het Institut für 
Europäische Geschichte in Mainz, de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität in Bonn, het Russian and East European Center aan de University of 
Illinois at Urbana-Champaign, de University of Pretoria en het Netherlands 
Institute of Advanced Studies (NIAS) in Wassenaar. Hij was tevens gasthoog-
leraar aan verschillende buitenlandse universiteiten, waaronder Stellenbosch, 
Pretoria en Sabah in Maleisië. 
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MAANDAG 23 MAART 2015 – 14.00U

Staat alles in mijn genen?
PROF. DR. HILDE VAN ESCH – KU LEUVEN

Krijgen slimme ouders slimme kinderen?
Zit muzikaal talent altijd in de familie? De hedendaagse genetica heeft tot 
een enorme toename in kennis geleid over de samenstelling en de werking 
van ons genoom. Maar dit wil niet automatisch zeggen dat alles genetisch is. 
Bovendien kunnen we met een nieuwe bril effecten van omgeving onder-
zoeken en vooral de interactie tussen genen en omgeving beter begrijpen. 
De verdere studie van interactie tussen genen en omgeving zal zeker leiden 
tot een beter inzicht in het ontstaan van allerlei aandoeningen. Aangezien 
veranderingen in omgeving nog steeds gemakkelijker te realiseren zijn dan 
verandering van genen (zoals door gentherapie) zal de impact op onze ge-
zondheidszorg belangrijk zijn. 

Prof. dr. Hilde Van Esch studeerde geneeskunde aan de KU Leuven. Haar 
doctoraatsonderzoek in de Moleculaire Genetica deed ze als onderzoeker 
van het FWO-Vlaanderen aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid. Zij 
promoveerde In 2000. Nadien was ze postdoctoraal onderzoeker aan het 
Institut Cochin – INSERM-Parijs. Zij is nu staflid van het Centrum Mense-
lijke Erfelijkheid van het UZ-Leuven en assistent professor aan de Faculteit 
Geneeskunde van de KU Leuven. Haar onderzoeksdomein is het zoeken 
van nieuwe genen en genetische mechanismen die aan de basis liggen van 

verstandelijke beperkingen en aangeboren afwijkingen.
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MAANDAG 30 MAART 2015 – 14.00U

Bouwen aan Limburg – uitdagingen voor de toekomst.
PROF. JO BERBEN – UNIVERSITEIT HASSELT

Ford Genk sluit, Ikea komt naar Hasselt … en iedereen „SALKT”. Het zwarte 
goud van weleer heeft plaats gemaakt voor innovatie en een nieuw econo-
misch model. Cleantech, lifescience, toerisme en creatieve economie zijn de 
nieuwe „motoren” in onze regio. Hoe gaan we om met de kostbare ruimte in 
onze provincie? Welke kansen en valkuilen komen we tegen? Wat kunnen wij 
leren van onze buren … en wat kunnen zij leren van ons? Professor Berben 
is onze gids doorheen de provincie en neemt ons mee in een bevlogen 
verhaal. Hij wijst op de kansen die voor ons liggen om onze provincie verder 
ruimtelijk te ontwikkelen en er een voorbeeldregio van te maken binnen 
Europa.

Professor Jo Berben is afgestudeerd aan het Provinciaal Hoger Architec-
tuurinstituut (PHAI) in 1990 en na werkzaam te zijn geweest bij AWG – bOb 
van Reeth te Antwerpen bouwde hij samen met zijn vader Jos Berben, 
Architectenbureau Berben verder uit. Na het winnen van enkele wedstrij-
den, waaronder het “Vlaams Huis” in Hasselt, richt hij samen met 
Ingrid Mees en Luc Vanmuysen in 2000 a2o-architecten 
op.  Het kantoor telt inmiddels 35 medewerkers en 
is daarmee een van de grootste in de regio.                                                                                     
De projecten van a2o kenmerken zich 
door een eigenzinnige heden- 
daagse aanpak met zeer 
veel aandacht voor 
het grensgebied 
tussen  
architectuur 
en de publieke bui-
tenruimte. a2o won diverse 
prijzen en stelde tentoon in bin-
nen- en buitenland. Sinds 1992 doceert 
Jo Berben aan het Architectuurinstituut, thans 
Faculteit Arts and Architecture UHasselt.  In 2013 
werd hij hoofddocent. Jo Berben is verantwoordelijk voor 
de uitbouw van de internationale studio die zowel Vlaamse stu-
denten alsook internationale uitwisselingsstudenten wil stimuleren om te 
ontwerpen, onderzoeken en zich te bewegen in een internationaal kader. Hij 
werkte mee aan diverse publicaties waaronder het recent uitgegeven boek 
“Over connectiviteit” waarbij het werk van a2o wordt geplaatst tegenover 
kunstprojecten van de Oostendse kunstenaar Nick Ervinck.
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MAANDAG 20 APRIL 2015 – 14.00

De mislukte staatshervorming in het Koninkrijk der 
Nederlanden (1815-1830).
PROF. DR. HUGO DE SCHEPPER – UNIVERSITEIT NIJMEGEN

Door de band genomen gaat de vaderlandse geschiedschrijving uit van 
wat de gezaghebbende Groningse historicus Ernst Kossmann ooit eens 
„de platte realiteit van de hedendaagse staatsgrenzen” noemde. Meer dan 
op historische analyse berust die op een in oorsprong meestal uitgevon-
den nationaal gevoel, dat van het heden naar het verleden terug wordt 
geprojecteerd. Het is daarentegen niet de bedoeling van de gastspreker 
een staats-nationalistisch verhaal te houden over het Zuid-Nederlandse se-
paratisme en de afsplitsing uit het “Koninkrijk der Nederlanden” ten tijde van 
koning Willem I. Toegepast op 1815-1830, zal vanuit de heel-Nederlandse 
historische werkelijkheid (te onderscheiden van de Groot-Nederlandse van 
Pieter Geyl) een aantal vragen worden beantwoord zoals: in hoever was de 
grondwet van 1815 niet al een liberale grondwet? Autocratische interpretatie 
van de grondwet door Willem I? In hoever bestond er een heel-Nederlands 
identiteitsgevoel? Welke aanhang hadden Koning en Koninkrijk? Wat waren 
de “grieven” van de oppositiegroepen? Bezwaren en rol van de Heilige Stoel 
en van het (Franse) episcopaat? Relativiteit van de “petities”? Opinies en rol 
van de liberale pers in de Noord-Nederlandse en in de Zuid-Nederlandse 
“Afdelingen” van het Koninkrijk? Impact van de Franse Refugiés? Welke ac-
toren en factoren leidden tot de scheiding van de twee Afdelingen? Was de 
Zuid-Nederlandse afscheiding een revolutie of een machtsgreep van enigen 
in het Gouvernement Provisoire? Wie waren die “enigen”? Wat waren hun 
motieven en doelstellingen? Hadden zij een volkenrechtelijke scheiding voor 
ogen? Hoe deden de niet gecoördineerde optredens van de Willem I en zijn 
zoon de prins van Oranje in september-oktober 1830 de parlementaire pro-
cedure tot liberale staatshervorming in federale of confederale zin mislukken? 
In hoeverre was de scheiding een buitenlandse beslissing? Welke belangen 
hadden buitenlandse mogendheden om op hun gegeven toezeggingen en 
waarborgen terug te komen? Was er een klein-Belgisch identiteitsgevoel ? 
Het “na-leven” van het Orangisme na 1830?

Prof. dr. Hugo De Schepper studeerde geschiedenis aan de KU Leuven, 
waar hij van 1961 tot 1963 ook NFWO-onderzoeksmedewerker was. Nadien 
was hij archivaris-paleograaf aan het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Hij 
werd gewoon hoogleraar aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van 
Amsterdam (tot 1984) en vervolgens aan de Letterenfaculteit van de KU 
Nijmegen. Sinds 2001 is hij emeritus hoogleraar. Hij is stichtend bestuurlid en 
nu erelid van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe  
Geschiedenis.
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MAANDAG 27 APRIL 2015 – 14.00U

Zonne-energie: feiten en fictie.
PROF. DR. JEF POORTMANS – KU LEUVEN EN UNIVERSITEIT HASSELT 

De mensheid wordt geconfronteerd met een geweldige uitdaging de vol-
gende 30 jaar. De vraag naar energie zal de volgende decades praktisch 
verdubbelen. Het aandeel van de elektrische energie zal zelfs nog sterker 
stijgen, door de toenemende elektrificatie zoals bijvoorbeeld in het verkeer. 
Deze  uitdaging aanpakken door nog meer dan momenteel gebruik te maken 
van verbranding van fossiele brandstoffen is echter een zeer gevaarlijke 
route. Denken we daarbij aan ongewenste globale effecten zoals klimaatver-
andering en lokale effecten als fijnstof, vorming van ozon op zonnige dagen, 
enz ...  Er zijn verschillende mogelijke energiebronnen met lage CO2-emissie.  
Nucleaire elektriciteitsopwekking is er een van, maar die zijn met een aantal 
onverzekerbare risico’s verbonden.  De beste optie zijn hernieuwbare ener-
giebronnen als wind en meer specifiek de directe fotovoltaiische omzetting 
van licht naar electriciteit. 

In de lezing zal eerst op een kwantitatieve manier ingegaan worden op de 
uitdaging waarvoor de mensheid staat. Die vergelijkt de spreker dan met het 
technisch potentieel van de verschillende mogelijke energiebronnen (her-
nieuwbare en andere). Hieruit zal blijken dat het technisch potentieel voor het 
winnen van energie uit de zon veruit het grootst is.   Niet alleen het technisch 
potentieel is echter belangrijk, een en ander moet ook economisch haalbaar 
zijn. Vandaag al is elektriciteit van een fotovoltaiisch systeem goedkoper dan 
de elektriciteit die we van het elektriciteitsnet halen. Om echter deze vorm 
van energieopwekking massaal te doen doorbreken is verdere vooruitgang 
nodig, niet enkel voor opwekking maar ook voor de opslag van deze elektri-
sche energie. Uit de beschrijving van deze uitdagingen zal duidelijk worden 
dat Vlaanderen op dat vlak heel wat te bieden heeft. Tot slot zal de spreker 
ingaan op een aantal vaak gestelde vragen, bv.: Hoeveel CO2 wordt er nu 
eigenlijk uitgespaard op deze manier? Wat met recyclage van zonnecellen? 
En is deze vorm van energieopwekking interessant is voor Vlaanderen?

Prof. dr. Jef Poortmans is burgerlijk ingenieur electronica van de KU Leuven. 
Zijn doctoraatsonderzoek deed hij aan het Interuniversitair Micro-electronica 
Centrum (IMEC). Hij is bij IMEC lid van de afdeling fotovoltaïsch onderzoek, 
waar hij verantwoordelijk is voor de groep geavanceerde zonnecellen. Sinds 
2008 en is hij deeltijds hoogleraar aan de KU Leuven. Sinds 2013 is hij 
eveneens als IMEC-fellow verbonden aan het onderzoeksinstituut IMO en is 
hij deeltijds hoogleraar aan de UHasselt. Hij is lid van het EU PV Technologie 
Platform en zo betrokken bij het vastleggen van de agenda voor het strate-
gische onderzoek over de technologie voor fotovoltaïsche zonnecellen. Hij is 
auteur of co-auteur van meer dan 500 wetenschappelijke artikelen.                                                            
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MAANDAG 4 MEI 2015 – 14.00U

Ruimte voor angst - een warm pleidooi voor het vermogen tot 
existentiële bewustwording.
PROF. DR. JOERI CALSIUS – UNIVERSITEIT HASSELT

Angst wordt vaak beschreven als de grootste gemene deler in menselijk 
lijden en weerklinkt dan ook in tal van hulpvragen waarmee mensen dagelijks 
aankloppen bij hulpverleners. Angst zadelt ons op met een bij tijden ondraag-
lijk gevoel van spanning of verlamt zelfs ons hele dagelijkse functioneren. 
Vanuit een haast lijfelijke herkenning sluiten we dan ook spontaan aan bij het 
huidige medische credo dat angst beschouwt als een stoornis. Logisch dan 
ook dat de patiënt hier snel vanaf geholpen moet worden, minstens door 
medicamenteuze onderdrukking of therapeutische coping. En dat lucht op, 
want zeg nu zelf…wie verkeert er graag in angst?
Toch leert een kritische en eerlijke blik op de realiteit dat de kaarten blijkbaar niet 
zo eenvoudig liggen. Angst laat zich niet zo maar controleren, laat staan verban-
nen. Angst verdwijnt, duikt weer op en daagt uit… niet enkel de therapeut of arts 
maar met name de patiënt, de mens in angst. Hoewel verschillende denkers van 
filosofisch en psychologisch signatuur ons hier reeds op wezen, blijven we toch 
proberen om angst zonder meer te pathologiseren, te medicaliseren en liefst te 
elimineren. In schril contrast hiermee weerklinkt de existentiële aanbeveling om 
‘door de angst te gaan’.  Maar wat betekent dit dan en is het überhaupt mogelijk 
om door onze angst te gaan?  In deze lezing zal de gastspreker aan de hand 
van deze en andere vragen trachten te komen tot een andere kijk op angst en de 
betekenis ervan binnen het ontwikkelingsproces van het individu. 

“Wel wil ik zeggen dat dit, de angst leren kennen, een avon-
tuur is dat ieder mens moet doorstaan, wil hij niet verloren 
gaan oftewel door nooit in angst gezeten te hebben of door 
in zijn angst ten onder te gaan. Wie dus heeft geleerd op de 
goede manier angst te hebben, heeft het hoogste geleerd.”  
(S. Kierkegaard).

Professor dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog en kinesithe-
rapeut. Hij studeerde tevens cultuurfilosofie (MA.) en specialiseerde zich als oste-
opaat D.O. en psychotherapeut. Hij doctoreerde te Utrecht op een verhandeling 
rond een integratieve benadering van angst vanuit een psychodynamische, 
fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift 
ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychi-
atrie en Filosofie. Als universitair docent en onderzoeker is hij verbonden aan de 
opleiding Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen van de UHasselt (Faculteit 
Geneeskunde en Levenswetenschappen). Hij is er verantwoordelijke voor het 
onderwijscurriculum van de leerlijn en afstudeerrichting Geestelijke Gezondheids-
zorg en doet onderzoek naar de invloed van experiëntiële therapie op lichaams-
beleving, identiteitsprocessen en emotieregulatie. Daarnaast is hij als osteopaat 
en klinisch psycholoog-psychotherapeut werkzaam in een eigen groepspraktijk 
te Maasmechelen en Hasselt met focus op een geïntegreerde benadering van 
lichamelijke pijn en/of psycho-emotioneel lijden.
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MAANDAG 11 MEI 2015 – 14.00U

Mens en aardbeving: een haat-liefdeverhouding
PROF. DR. MANUEL SINTUBIN – KU LEUVEN

Leven met aardbevingen was, is en blijft een risicovolle onderneming. Als 
deze natuurkracht toeslaat, laat ze al te vaak onuitwisbare littekens achter bij 
de getroffen gemeenschap. De vraag moet dan ook gesteld  worden of en 
hoe we ons hierop kunnen voorbereiden en hoe we toekomstige aardbe-
vingsrampen kunnen vermijden. Leggen we de focus op het verkleinen van 
het aardbevingsrisico? Of leggen we eerder de prioriteit bij het verhogen van 
de weerbaarheid van de bedreigde gemeenschappen? Om hierop een ant-
woord te kunnen geven, is het natuurlijk eerst nodig de aardbevingsdynamiek 
zoveel mogelijk te doorgronden. Pas dan kunnen we de nodige maatregelen 
nemen om de impact van aardbevingen te verkleinen, zeker in de complexe, 
hoogtechnologische, sterk verstedelijkte, geglobaliseerde wereld van de 
eenentwintigste eeuw. Maar ook door in ons eigen verleden te kijken, kunnen 
we leren uit voorbeelden van hoe aardbevingen een impact gehad hebben 
op onze geschiedenis. En deze terugblik in het verre verleden laat ook een 
ander gezicht zien van aardbevingen. Door hun activiteit over tienduizenden 
jaren vormen aardbevingen immers een belangrijke aardse kracht, die niet 
alleen de menselijke geschiedenis gestuurd heeft, maar ook gewoonweg het 
fundament vormt van de menselijke evolutie. Aardbevingen blijken de peper 
en het zout van ons bestaan hier op onze dynamische planeet.

Professor dr. Manuel Sintubin is hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is profes-
sor in de geodynamica, actief binnen de Departement Aard- en Omgevings-
wetenschappen. In zijn onderzoek legt hij zich voornamelijk toe op het door-
gronden van geodynamische processen in de midden- en bovenkorst (tot 
15 à 20 km diepte) die zich voordoen tijdens de ontwikkeling van gebergten. 
Hierbij besteedt hij bijzondere aandacht aan structuren die mogelijk in relatie 
gebracht kunnen worden met aardbevingsactiviteit. Het onderzoek  
concentreert zich op de oude gebergten in Noordwest-Europa en Noord-Afri-
ka, om zo het tektonische verhaal dat zich zo’n 300 à 400 miljoen jaar in onze 
ondergrond afspeelde, beter te begrijpen. Een tweede onderzoeksdomein 
heeft betrekking op actieve aardbevingsgeologie. Dat richt zich in het bijzon-
der op de integratie van archeologische sites in de geologische zoektocht 
naar actieve – en dus potentieel aardbevingsgevaarlijke – breuken en gebeurt 
in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Recent is een dergelijke studie af-
gerond op de – in Leuven welgekende – site van Sagalassos, dat door onze 
onderzoeksinspanningen nu internationaal een typevoorbeeld is voor geïnte-
greerd archeoseismologisch onderzoek. Nieuw onderzoek is gaande in Kreta 
(Griekenland) en Cyprus. Professor Sintubin heeft over aardbevingsarcheolo-
gie recent een internationaal UNESCO programma succesvol afgerond.
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3D Printen als hefboom naar technologische  
diversificatie en transitie.
MARIO FLEURINCK – CEO MELOTTE 3D-PRINTBEDRIJF

Tien jaar geleden was de zieltogende matrijzenbouwer, eigendom van de 
beursgenoteerde weefgetouwenbouwer Picanol, ei zo na failliet. Hopeloos 
verouderd en aan het einde van zijn levenscyclus. De fabriek met gedateerde 
traditionele mallen, freesmachines en boren werd omgevormd tot een digitale 
3D-printfabriek.

3D-printen past in de waardeketen rond Direct Digital Manufacturing. Het 
Limburgse hoogtechnologische bedrijf Melotte ontwerpt en bouwt nu samen 
met zijn klanten toepassingen waarbij de mogelijkheden van 3D-printen een 
meerwaarde bieden op het vlak van warmtehuishouding, functie-integratie en 
flexibel massa personaliseren. Mario Fleurinck, CEO Melotte, maakt tijdens 
zijn presentatie een round-up van de toepassingen in diverse sectoren en 
schakelt tussen micro- en macro-economie met focus op de realisatie van 
geactualiseerde meerwaarde. Niet meer noch minder industrie in dit verhaal, 
maar een weldoordachte en nuchtere kijk op de exploitatie van wat onze 
maatschappij vraagt en wat ons rest.

Mario Fleurick (°1971) groeide op in Aalst. Na het secundair onderwijs volgde 
hij als vrij student colleges in economie, handelsrecht, literatuur en ruimte-en 
luchtvaartwetenschappen aan de universiteiten van Leuven, Brussel en Delft. 
In een stagejaar bij Boeing in Seattle kwam hij een eerste keer in aanraking 
met 3D-printing. Na Boeing werkte hij bij Asco Industries, onderaannemer 
voor Airbus en in 1998 richtte hij de luchthavenexploitant TCR Group op. 
Sinds 2004 is hij CEO van de 3D-printingspecialist Melotte, dat superprecie-
ze onderdelen maakt uit nanofijn metaalpoeder voor mastodonten als Exxon 
Mobil en General Electric. Maar ook tandprothesen, hartkleppen, schedelpro-

thesen en brilmonturen op maat.
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EENDAAGSE CULTURELE UITSTAP – LIER

Lier, een belangrijk toeristisch centrum aan de samenvloeiing van de Grote 
en Kleine Nete, wordt wel eens “de Poort van de Kempen” genoemd.

De figuur van de heilige Gummarus (gestorven in 714 en heilig verklaard in 
754), de patroonheilige van Lier, ligt vermoedelijk mede aan de oorsprong 
van de stad. Na zijn dood zou er een dorp ontstaan zijn aan een bidplaats ter 
hoogte van de huidige Sint-Pieterskapel, (ca. 1225), de begraafplaats van de 
Heilige Gummarus en het oudste bewaarde gebouw in de Lierse binnenstad. 
In de 9e eeuw verplaatste de bewoning zich dichter bij de samenvloeiing van 
de Neten. Ondertussen ontwikkelde Lier zich als een stad voor handelaren 
en wordt de eerste stadsomwalling gebouwd. Er waren vijf poorten. In 1212 
krijgt Lier stadsrechten. Vanaf de 13e eeuw trekt Lier verschillende kloos-
terorden aan. Van deze religieuze aanwezigheid zijn nog veelvuldige sporen 
aanwezig. De Sint-Jacobskapel werd oorspronkelijk in 1383 gebouwd en 
herhaaldelijk herbouwd. Het Begijnhof, met nagenoeg 150 begijnenhuisjes 
en een van de oudste van het land, werd vermoedelijk gebouwd na 1275. 
Later (1671) wordt er de Sint-Margaritakerk ingewijd. Het indrukwekkend ba-
rokinterieur omvat een monumentaal Forceville-orgel. Hoe de Lierenaars toen 
de bijnaam schapenkoppen kregen is te wijten aan een legende uit 1309. 
Daarover vertellen de stadsgidsen zeker meer.

De bouw van de Gummaruskerk startte in 1378. Nog voor haar voltooiing 
werd er in 1496 het huwelijk van Johanna van Castilië, moeder van keizer 
Karel V, en Filips de Schone ingezegend. Deze hoofdkerk met het kapittel 
van Kanunniken was oorspronkelijk toegewijd aan de Heilige Johannes. De 
toename van de Gummarus-verering (11e en 12e eeuw) zou de naamsveran-
dering verklaren. De torenspits van de Gummarus werd tweemaal door brand 
verwoest. Midden de 18e eeuw (na de tweede brand) werd hij vervangen 
door de achtkantige bovenbouw, die hem de bijnaam de peperbus bezorgde. 
Samen met het aanpalende stadhuis, de in 1740 omgebouwde lakenhalle, is 
het Belfort gebouwd in 1369 de aandachtstrekker van de grote markt.  De 14e 
eeuwse Corneliustoren, een overblijfsel van de tweede stadsomwalling, werd in 
1930 omgebouwd tot de bekende Zimmertoren, genoemd naar Louis Zimmer 
horlogemaker en amateurastronoom. Hij is de bedenker van drie meesterwer-
ken: de Jubelklok, de Wonderklok en de Astronomische Studio.

Is een Lierenaar behalve een Schapenkop ook een Pallieter? Zo heet in ieder 
geval de hoofdfiguur van het wel bekendste werk van Felix Timmermans 
(1886 – 1947), dat in 1916 verscheen en in meer dan veertig talen vertaald is. 
Een andere zoon van Lierke Plezierke, zoals de inwoners hun stadje wel eens 
noemen, was de schilder Isidoor baron Opsomer (1878 – 1967), die van o.a. 
Felix Timmermans een portret schilderde  Samen leven ze voort in het 
museum Timmermans-Opsomerhuis, waar ook kunstsmid Louis Van 
Boeckel (1857 – 1944) met delen van zijn nalatenschap vertegenwoordigd is. 

Lier bezoeken zonder Lierse Vlaaikes te hebben geproefd en er enkele voor 
de thuisblijvers te hebben aangeschaft, mag niet ! 

Coördinatoren: Wim Dirickx, Jos Moens en Anny Schuddinck
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MEERDAAGSE CULTURELE REIS – SICILIË

Sicilië, kruispunt van culturen.

De geschiedenis van Sicilië loopt grotendeels parallel met die van Palermo. 
Daarom geven we alleen een historisch overzicht van de hoofdstad. In de 8e 
eeuw v. Chr. stichtten de Feniciërs hier een kolonie, die dankzij de haven een 
bloeiende handelsplaats was. De Grieken gaven haar de naam Panormus, 
maar een echte Griekse stad was het nooit. In de Eerste Punische Oorlog 
was Palermo een van de grotere Carthaagse steden die in 254 v. Chr. door 
de Romeinen veroverd werd. Gedurende de Romeinse tijd was Panormus 
een bloeiende kolonie. Later was de stad een van de eerste bisschopszetels 
van de vroege christelijke kerk. In de 5e eeuw namen de Vandalen en de 
Goten de stad in, maar in 535 slaagde Belisarius, de grote veldheer van 
Justinianus erin Sicilië te heroveren, waarna Palermo drie eeuwen lang deel 
zou uitmaken van het Byzantijnse rijk. 

In 831 na Chr. veroverden Arabieren uit Noord-Afrika de stad na een bloedig 
beleg. Palermo - Bulirma zoals de Arabieren de stad noemden - werd de 
hoofdstad van een emiraat en een van de bloeiendste centra van Arabische 
cultuur. In die tijd kreeg de stad de vorm die nu nog in het oude centrum te 
zien is.

In 1072 namen de Normandische broeders Roger de Hauteville en Robert 
Guiscard de stad Palermo in, zoals ze voortaan zou heten. Tot het einde van 
de 12e eeuw was Palermo de hoofdstad van een Normandisch koninkrijk. 
Aan het hof bloeiden kunsten en wetenschappen. Gelukkig is veel van de 
kunst uit die periode bewaard gebleven, o.m. het Palazzo dei Normanni. Dit 
kan spijtig genoeg niet gezegd worden van de kunstwerken uit de Arabische 
periode.

Coördinator: Willy Meertens
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Vanaf 1266 komt Sicilië in handen van het Franse huis van Anjou. In die 
tijd situeren zich de zgn. Siciliaanse Vespers. Karel van Anjou komt in 1266 
aan de macht in Palermo dankzij de steun van de paus. De Fransen zijn 
niet geliefd bij de bevolking. Omdat ze moeite hebben met de uitspraak 
van het Italiaans worden ze Tartaglioni (stotteraars) genoemd. In 1282, de 
maandag (of dinsdag) na Pasen, net voor de vespers, wordt voor de Chiesa 
del Santo Spírito een Siciliaanse vrouw beledigd door een Franse soldaat. 
De omstaanders bemoeien zich ermee en de zaak loopt uit de hand. Door 
de steun van de plaatselijke adel leidt het relletje tot een heuse revolutie. De 
opstand breidt zich uit over heel Sicilië. Alle Fransen die het woord ‘cicero’ 
niet correct kunnen uitspreken, worden vermoord, de anderen worden 
verjaagd. Peter III van Aragon komt aan de macht. De Siciliaanse vespers 
doen sterk denken aan de Brugse Metten die nog geen 20 jaar later plaats 
vinden. De opstand tegen het Huis van Anjou werd onderwerp van een opera 
van Verdi, I vespri siciliani, waarin hij ook de politieke situatie van zijn land en 
zijn tijd kon verbeelden.

Het volgende beheer van de Spaanse Aragons (1282-1516) bracht voor 
Sicilië geen verlichting, net zo min als de daarop volgende periode van 
tirannie van de Spaanse onderkoningen, die zou duren tot 1713. Onder de 
Napolitaanse Bourbons ging het zo mogelijk nog veel slechter. Napels was 
nu de hoofdstad van het Koninkrijk der beide Siciliën en Palermo kwam er 
nauwelijks nog aan te pas. In 1820 en 1848 braken er in de stad opstanden 
uit tegen het Bourbon-bewind. Op 27 mei 1860 nam Garibaldi met de 
hulp van de inwoners de stad Palermo in. Na de eenwording van Italië kon 
Palermo weer zijn rol spelen binnen het koninkrijk Italië als handels- en 
cultuurcentrum.
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1STE DAG: 
BRUSSEL - PALERMO – UITSTAP NAAR CEFALU
In de morgen samenkomst in de luchthaven van Zaventem. Afreis met een 
Alitalia-vlucht naar Milaan Linate. Vrij middagmaal op de luchthaven van 
Milaan. Overstap naar Palermo, waar we aankomen in de namiddag. Transfer 
naar Cefalu voor het eerste bezoek. Deze prachtig gelegen stad heeft een 
grootse kathedraal, wellicht de oudste van de Normandische kerken. Bezoek 
aan het middeleeuws washuis. 

2DE DAG: 
PALERMO – UITSTAP NAAR  MONREALE 
Na het ontbijt verkennen we Palermo voor een geleid bezoek aan het mooie 
Palazzo dei Normanni. Het paleis van de Arabische emir werd tot koninklijk 
paleis van de Noormannen verbouwd. Op de eerste verdieping bezoeken we 
de beroemde Cappella Palatina, die bewaard is gebleven in zuiver Norman-
dische stijl. Iets verder bezoek aan de Quattro Canti, het barokkruispunt en 
tevens het hart van de stad. In dezelfde wijk brengen we vervolgens een 
bezoek aan de kathedraal, gewijd in 1185 onder koning Willem II van Sicilië, 
alsook aan de opera en het Piazza Pretoria. Vervolgens brengen we een be-
zoek aan de Catacombe dei Cappuccini. Sinds het einde van de 16e eeuw 
zijn hier ongeveer 8.000 mensen op een bijzonder manier begraven.

Na de middag uitstap naar de stad Monreale, die beroemd is om haar ka-
thedraal, een prachtig Normandisch gebouw. In de kerk zijn er mozaïeken uit 
de 12e en 13e eeuw en naast de kathedraal een kruisgang uit de 12e eeuw 
van een voormalig benedictijnenklooster, met 220 bogen die ondersteund 
worden door 228 dubbele colonnetjes, versierd met kapitelen die allemaal 
verschillend gebeeldhouwd zijn.

3DE DAG: 
PALERMO - SEGESTE - MARSALA: UITSTAP MOZIA 
’s Morgens bezoeken we Segeste met zijn unieke Griekse tempel en theater. 
We rijden verder zuidwaarts langs de zoutmeren en typische windmolens 
(Hollandse stijl). Sommige molens pompen het water uit de zoutmeren, 
andere dienen om het gewonnen zout te malen. We houden halt aan het 
zoutmuseum voor de lunch. Verder naar Marsala. De economie is hier vooral 
afhankelijk van de productie van de Marsalawijn, een zoete dessertwijn. We 
verlaten deze plaats natuurlijk niet zonder degustatie van deze lekkernij in een 
plaatselijke taverne. Vervolgens rijden we richting Agrigento , maar houden 
eerst halt in Selinunte voor het middagmaal en een bezoek aan het prachtig 
gelegen tempelveld met de ruïnes van acht tempels. Verder naar Agrigento.
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4DE DAG: 
AGRIGENTO  
Na het ontbijt volgt een onvergetelijk geleid bezoek aan het tempelveld 
(Concorde) van het Griekse Akragas, en aan de Grieks-Romeinse woonwijk 
met het archeologisch museum. Na een lichte lunch terug naar het hotel voor 
vrije tijd en ontspanning. Avondeten en overnachting.

5DE DAG: 
AGRIGENTO - PIAZZA ARMERIA - CATANIA
Na het ontbijt richting Piazza Armerina in het hart van Sicilië, waar we met 
een lokale gids de ‘Villa Romana del Casale’ bezoeken, bekend voor zijn 
prachtige mozaïeken. Na een lichte lunch rijden we verder naar de Golf van 
Catania. Geleid bezoek van Catania, meermaals verwoest door aardbevingen 
en uitbarstingen van de Etna. Vandaag zijn het vooral de 17e eeuwse gebou-
wen die kleur geven aan de stad.

6DE DAG: 
CATANIA – UITSTAP NAAR DE ETNA EN TAORMINA
In de voormiddag, indien de weersomstandigheden het toelaten, uitstap 
naar de Etna (tot 2500 m) met een mooi uitzicht op de vlakte van Catania. 
Lichte lunch. Vervolgens bezoek aan Taormina, een aangenaam stadje vol 
bebloemde balkons, met op de achtergrond de Etna en vanop zijn rotspunt 
heersend over de zee. We bezoeken zeker het Grieks-Romeinse theater. Het 
zicht van bovenop de tribune is indrukwekkend. Wat vrije tijd om te kuieren in 
de straatjes, langs de luxueuze boetiekjes of om een terrasje te doen...



7DE DAG:  
CATANIA – UITSTAP NAAR SIRACUSA EN NOTA ANTICA
In de voormiddag geleid bezoek aan de archeologische site van  
Siracusa. Vervolgens een bezoek aan de oude stad op het eiland  
Ortigia met de tempel van Aplo, de kathedraal en de Fontana 
Aretusa. 

Lichte Lunch.

In de namiddag gaat het richting Noto, een mooi voorbeeld van de Sicili-
aanse barok. Deze elegante kleine stad werd volledig heropgebouwd nadat 
de aardbeving van 1693 Noto Antica verwoest had. Het plan van de stad is 
volledig geometrisch en de barokke paleizen, kerken en burgerwoningen zijn 
opgetrokken in de typische witte tufsteen. We genieten van het landschap op 
de terugweg naar Syracuse. Avondeten en overnachting in het hotel.

8STE DAG: 
AFHANKELIJK VAN DE VLUCHT: VRIJE TIJD EN VERPLAAT-
SING NAAR DE LUCHTHAVEN VOOR DE TERUGVLUCHT.
Dit programma zal nog verder worden uitgewerkt en verfijnd in samenwer-
king met onze gids.
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DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Student – cursist

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

INBEGREPEN IN DE ABONNEMENTSPRIJS :
koffie tijdens de pauze (vóór het vragenuurtje) in de cafetaria.

INSCHRIJVINGEN
• Als u vorig jaar al lid was, zal u een herinschrijvingsformulier ontvangen 
waarmee u uitgenodigd wordt opnieuw in te schrijven. In dat geval wordt 
gevraagd de hierop al vermelde gegevens te controleren en eventueel aan 
te passen en uw keuze (A-, B- of A+B-abonnement ) aan te geven. Nadat 
wij uw keuze van abonnement geregistreerd hebben, zullen we u een over-
schrijvingsformulier toesturen met het verzoek de desbetreffende som te 
betalen. Na ontvangst van het inschrijvingsgeld krijgt u uw lidkaart per post 
toegestuurd.
• Nieuwe leden sturen hun inschrijvingskaart naar het secretariaat 
met duidelijke vermelding van de cyclus waarvoor ze kiezen. Extra 
inschrijvingskaarten kunnen aangevraagd worden op het telefoonnummer 
011 26 80 46.

LET WEL: enkel leden met een A-, B- of A+B-abonnement en hun partner 
kunnen zich inschrijven voor de eendaagse culturele uitstap en de meerdaag-
se culturelereis.

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

HOE BEREIKT U DE CAMPUS?
Zoals blijkt uit het kaartje, is de Universiteit Hasselt met de wagen vlot 
bereikbaar. Ook met het openbaar vervoer vormt dit geen probleem. Vanaf 
het station van Hasselt en Genk is er een regelmatige verbinding van De Lijn 
naar de universiteit: bussen 36, 45 en 20 a. De uurregelingen vindt u onder 
www.delijn.be. De lezingen vinden telkens plaats in het auditorium H6 van 
gebouw D, Campus Diepenbeek van de Universiteit Hasselt.

PRAKTISCHE INFO
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