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Datum Titel Gastspreker
28.09.2015 Europa is nodig. Herman Van Rompuy,

voormalig voorzitter van de 
Europese Raad

05.10.2015 De crisis in Oekraïne: een 
uitdaging voor de relatie 
tussen de Europese Unie en 
Rusland.

Prof. dr. Ria Laenen,
KU Leuven

12.10.2015 Pathologie, geen ‘dode’ 
materie.

Prof. dr. Ruth Achten
Universiteit Hasselt

19.10.2015 Eenvoud is complex. 
Waarom administratieve 
vereenvoudiging nodig is.

Prof. dr. Wim Marneffe, 
Universiteit Hasselt

26.10.2015 Gender medicine: 
Sekseverschillen negeren? 
Dat kost geld en levens.
Gelijke behandeling 
man-vrouw in de 
gezondheidszorg betekent 
verschil maken!

Prof. dr. Ineke Klinge, 
Universiteit Maastricht

02.11.2015 Herfstvakantie
09.11.2015 Wanneer zullen computers 

zelfstandig denken? Over de 
technologische singulariteit.

Prof. dr. Philip Dutré, 
KU Leuven

16.11.2015 Religieuze symbolen bij 
ambtenaren: een juridische 
catch 22.

Prof. dr. Alexander De Becker, 
Universiteit Hasselt

23.11.2015 Geef darmkanker geen 
kans.

Dr. Luc Colemont,
Sint-Vincentiusziekenhuis 
Antwerpen

30.11.2015 De Unie en het spook van 
het Euroscepticisme.

Prof. dr. Steven Van Hecke,
en dr. Wouter Wolfs 
KU Leuven

07.12.2015 Over angst en het 
menselijke brein.

Prof. dr. Koen Schruers, 
Universiteit Maastricht

14.12.2015 De geschiedenis van de 
Hanzesteden in de Baltische 
staten.

Dr. Hanno Brand, Fryske 
Akademy

21.12.2015 Kerstvakantie
28.12.2015 Kerstvakantie
04.01.2016 Bewegen om te smeren … 

of te slijten? 
Hoe kraakbeenbelasting en 
bewegen hand in hand gaan.

Prof. dr. Ilse Jonkers, 
KU Leuven

11.01.2016 China op een keerpunt? 
Mogelijke weerslag op de 
wereldeconomie.

Prof. dr. Filip De Beule, 
KU Leuven

18.01.2016 Leven met dodelijke genen: 
genetica in de cardiologie.

Prof. dr. Pieter Koopman, 
Jessa Ziekenhuis Hasselt
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Datum Titel Gastspreker
25.01.2016 Strijd om de Schelde en de 

IJzeren Rijn.
Prof. dr. Eric Van Hooydonk, 
Universiteit Gent

01.02.2016 Een gigantische ode: 
Mahlers 3e symfonie.

Mauriche Wiche, Dirigent

08.02.2016 Krokusvakantie
15.02.2016 In de grond is niet alles 

slecht …
Chris Cammaer,
CEO ACC Geology – 
Diepenbeek

22.02.2016 Herwaardering van de 
Vlaamse parochiekerken.

Dr. Roel De Ridder,
Universiteit Hasselt en 
KU Leuven Sint-Lucas Gent 
en Brussel

29.02.2016 Schaliegas, steenkoolgas 
en geothermie: 
toekomstige energiedragers 
(in Vlaanderen) of 
droomfantasie.

Prof. dr. Rudy Swennen, 
KU Leuven

07.03.2016 De Londense bankenwereld. Prof. Pascal Paepen,
Thomas More Hogeschool 
Kempen, 
KU Leuven – campus Brussel

14.03.2016 Fytofarmacologie: stoffen uit 
planten en hun 
farmaceutische 
eigenschappen. De 
natuur als bron van 
geneesmiddelen. 

Prof. dr. Peter de Witte, 
KU Leuven

21.03.2016 Alzheimer en dementie: 
een wetenschappelijke 
benadering.

Prof. dr. Christine Van 
Broeckhoven, 
Universiteit Antwerpen

28.03.2016 Paasmaandag
04.04.2016 Paasvakantie 
11.04.2016 Hoeveel mag een 

mensenleven kosten? 
Filosofische en ethische 
beschouwingen over inzet 
en keuzen in beslissende 
levensfasen. 

Prof. dr. Yvonne Denier, 
KU Leuven

18.04.2016 Beperkt? Gehandicapten in 
het Romeinse Rijk.

Prof. dr. Christian Laes, 
Vrije Universiteit Brussel en 
Universiteit Antwerpen

25.04.2016 Turbulent Turkije. Prof. dr. Dirk Rochtus,
Thomas More Hogeschool – 
Antwerpen

02.05.2016 Tumorvorming in beeld 
gebracht - meten is weten.

Prof. dr. Ron Heeren, 
Universiteit Maastricht

09.05.2016 Felix Timmermans ‘Pallieter’ 
– eerste uitgave 1916.

Em. Prof. dr. Jos Wilmots, 
Universiteit Hasselt
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Beste Cursist,

Het 36e academiejaar van onze Seniorenuniversiteit was een topper. Het aan-
tal cursisten met een abonnement steeg tot bijna 600. De aanwezigheid op de 
lezingen was altijd rond de 400. Gevolg was wel dat we enkele keren in beide 
auditoria stoelen moesten bijplaatsen. Eigenlijk is dit geen veilige situatie. In de 
stuurgroep hebben we daarom onderzocht op welke wijze dit succes binnen 
aanvaardbare grenzen te houden is. Uiteraard zijn we fier dat we zo’n sprong 
voorwaarts hebben kunnen maken. Het is immers een bewijs dat je ons pro-
gramma globaal positief beoordeelt.
 
Hoe willen we vanaf het nieuwe academiejaar verder gaan?
De opdeling in een cyclus humane wetenschappen (A) en een cyclus exacte- 
en medische wetenschappen (B) wordt verlaten. De spreiding van beide soor-
ten lezingen over het academiejaar zelf zullen we wél aanhouden: de thema’s 
zullen elkaar grotendeels naar het vroegere patroon afwisselen. 

Daarbij zullen we tot midden juni 2015 de huidige abonnees voorrang geven 
om opnieuw in te schrijven. Er blijft echter maar één abonnement voor alle 
lezingen. Dit algemene abonnement wordt aangeboden tegen de prijs van  
€ 70,00. Dat is een stijging van € 10,00 voor wie een A- of B- abonnement 
nam, een vermindering met € 10,00 voor wie een zogenaamd C- abonnement 
had - twee derde van de groep !

In deze brochure krijg je een ruime toelichting bij het programma 2015-2016. 
Er zijn weer 27 wetenschappelijke lezingen, die vooral door professoren en 
onderzoekers van de Vlaamse universiteiten en van de Universiteit Maastricht 
worden verzorgd. Een culturele daguitstap naar Louvain-la-Neuve en een 
meerdaagse culturele reis naar Helsinki en de Baltische staten vervolledigen 
het programma. Deze meerdaagse reis is tevens de afsluiter van het traject 
‘de Teuten achterna’: in 2013 gingen we door Duitsland tot Gdansk. Eén jaar 
later was Sint Petersburg de bestemming en in 2016 verkennen we met de 
Baltische staten de ertussen liggende regio. 

We hopen dat je er weer bij zult zijn. En uiteraard blijven nieuwe cursisten welkom. 

Tot maandag 28 september 2015 bij de openingslezing van het academiejaar 
2015-2016. 

namens de stuurgroep,
Willy Goetstouwers,

Voorzitter van de stuurgroep 

VOORWOORD
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27 september 2015 – 14.00 uur

Europa is nodig.

HERMAN VAN ROMPUY, VOORMALIG VOORZITTER VAN DE EUROPESE RAAD

Eind 2009 werd Herman Van Rompuy verkozen tot voorzitter van de Europese 
Raad. Aan het eind van zijn ambtstermijn schreef hij op basis van zijn ervarin-
gen een krachtig essay over het verleden én de toekomst van Europa.

Het grootste deel van zijn energie tijdens zijn jaren als ‘president’ van Europa 
ging naar de financiële crisis die de eurozone bedreigde. Van Rompuy vertelt 
in zijn boek ‘Europa in de storm’ hoe de Europese leiders te werk gingen om 
de storm te bedwingen en de euro te redden. Ook de rol van Europa in een 
steeds veranderende wereld komt aan bod. Net zoals de verwachtingen, er-
varingen en teleurstellingen van de Europeanen zelf.

Wijs en gevat gaat hij geen enkele delicate vraag of onderwerp uit de weg.                                     
Hoe zorgen we voor meer werkgelegenheid en welvaart in de Europese Unie? 
En hoe kan de Unie op een ogenblik van twijfel de burgers van Europa ervan 
overtuigen dat de toekomst ligt in Europese samenwerking? Het boek geeft 
een uniek en boeiend inzicht in het belang, de werking en de toekomst van 
Europa. Zo ziet Van Rompuy Europa sterker uit de crisis komen, als de onmis-
bare drager van de welvaart voor de volgende generatie.
In de openingslezing zal hij dieper op deze ontwikkelingen ingaan.

Herman Van Rompuy is minis-
ter van staat en eredoctor van de 
KU Leuven. Hij studeerde eco-
nomie en wijsbegeerte aan de  
KU Leuven. Na zijn studies was hij 
als attaché werkzaam bij de Na-
tionale Bank van België. Nadien 
werd hij hoofd van CEPESS, de 
studiedienst van de toenmalige 
CVP. In 1988 werd hij voor deze 
partij senator (1988-1993), minis-
ter (1993-1999) en volksvertegen-
woordiger (1999-2008). Van 1988 
tot 1993 was hij tevens voorzitter 
van de CVP. In 2008 werd hij eer-
ste minister en in 2009 de eerste 
‘president’ van Europa. 
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5 oktober 2015 – 14.00 uur

De crisis in Oekraïne: een uitdaging voor de relatie 
tussen de Europese Unie en Rusland.

PROF. DR. RIA LAENEN, KU LEUVEN

De aanhoudende crisis- en oorlogssituatie in Oekraïne 
vraagt verdere duiding en heeft een enorme impact op 
de relaties tussen Rusland en het Westen. In deze voor-
dracht gaat de gastdocent eerst in op de crisissituatie 
zelf: hoe is die kunnen ontstaan en wat zijn de belang-
rijkste gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld sinds 
de Maidanrevolutie eind 2013 in Kiev tot de dag van 
vandaag? Hoe staat het met de diplomatieke inspan-
ningen om tot een oplossing voor de crisis te komen?
In het tweede deel van de voordracht zoomt prof. Laenen 
in op wat deze crisis betekent voor de relaties tussen 
de Europese Unie en Rusland. Het assertieve buiten-
landbeleid van Rusland stelt de Europese Unie voor 
grote uitdagingen in haar eigen onmiddellijke omgeving. 
Vormt Rusland een bedreiging voor de veiligheid binnen 
de Europese Unie? Kan de Europese Unie een kracht-
dadig antwoord bieden? Zijn we in een nieuwe Koude 
Oorlog beland? Deze en andere gerelateerde vragen 
zullen aan bod komen.

Prof. dr. Ria Laenen studeerde Slavistiek aan de KU Leuven, behaalde daar-
na een Master in Oost-Europese studies aan University College of London 
en een doctoraat in de politieke wetenschappen aan KU Leuven. Zij doceert 
aan de KU Leuven over Rusland en geopolitiek in Eurazië (de voormalige Sov-
jet-Unie) en breder over internationale politiek. Haar expertise situeert zich op 
het vlak van politieke ontwikkelingen in Rusland sinds het einde van de Sov-
jet-Unie en vooral op het vlak van het buitenlands beleid van Rusland t.a.v. de 
andere voormalige Sovjetrepublieken. Zij verbleef aan verschillende universi-
teiten in het buitenland als gastdocent en onderzoeker, o.a. aan Columbia 
University in New York, de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, Immanuel 
Kant Universiteit van Kaliningrad, the Woodrow Wilson Center for International 
Scholars in Washington D.C. en het Centrum voor EU-Rusland Studies aan de 
universiteit van Tartu in Estland. In de Vlaamse media levert ze geregeld bijdra-
gen over de gang van zaken in Rusland. Naast het doceren aan de universiteit 
zelf, geeft dr. Laenen ook graag lezingen voor een breder publiek.
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12 oktober 2015

Pathologie, geen ‘dode’materie.

PROF. DR. RUTH ACHTEN, UNIVERSITEIT HASSELT EN JESSA ZIEKENHUIS

De zoekterm patholoog levert bij Google al 
gauw een verwijzing op naar het onderzoek van 
stoffelijke overschotten, zelfs bij het populaire 
Wikipedia. Nochtans gebeuren lijkschouwingen 
in België bijna uitsluitend binnen de context van 
een gerechtelijk onderzoek en worden ze uit-
gevoerd door forensisch pathologen, specifiek 
hiertoe opgeleide artsen-specialisten.

Pathologische anatomie behelst in feite het 
onderzoek van cellen en weefsels in de brede 
zin van het woord en heeft meestal tot doel tot 
een juiste diagnose te komen. Meer concreet 
bestudeert een patholoog deze structuren 
met het blote oog en onder de microscoop en 
verzamelt hij / zij de kenmerken van een ziek-
te die belangrijk zijn voor de behandeling. Zo 

verwacht men van een patholoog een antwoord op de vraag of een ziekte 
goed- of kwaadaardig is, of letsels al dan niet volledig werden verwijderd, of 
een kwaadaardige tumor is uitgezaaid, enz. 

Daarnaast speelt de patholoog ook een sleutelrol bij preventieve onderzoeken, 
zoals screening voor baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker. 
Tenslotte verwacht men van een patholoog niet alleen dat hij de juiste naam 
op een ziekte plakt, maar dat hij ook bijkomende informatie verstrekt over het 
te verwachten ziekteverloop (prognostisch) en over zeer specifieke kenmerken 
die een aangrijpingspunt vormen voor nieuwe, vooruitstrevende behandelin-
gen-op-maat (predictief).

Prof. dr. Ruth Achten studeerde geneeskunde aan de Universiteit Hasselt 
(toen LUC) en aan de KU  Leuven. Zij is als patholoog-anatoom verbonden 
aan het Jessa Ziekenhuis waar ze, naast de algemene pathologie, vooral de 
diagnostiek van hematologische aandoeningen behartigt. Naast haar klinische 
activiteiten is ze actief als docent histopathologie aan de Universiteit Has-
selt en als consulent aan de Universiteit Antwerpen. Professor Achten heeft 
ook een bijzondere interesse voor biostatistiek en management, waarvoor ze 
meerdere opleidingen volgde; de daarmee opgedane kennis kan ze toepassen 
als lid van meerdere commissies en beleidsorganen.
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19 oktober 2015 – 14.00 uur

Eenvoud is complex.  
Waarom administratieve  
vereenvoudiging nodig is.

PROF. DR. WIM MARNEFFFE, 
UNIVERSITEIT HASSELT

Het thema administratieve vereenvoudi-
ging staat sinds eind jaren negentig van de 
vorige eeuw hoog op de politieke agenda. 
Bijna elke regeringsverklaring heeft sinds-
dien als doelstelling de administratieve las-
ten te verminderen. Toch bestaat er weinig 
tot geen academische literatuur over deze 
lasten, en kennen we de precieze impact 
ervan op onze economie onvoldoende. 
De onderzoeksgroep Beleidsmanagement 
van de Faculteit BEW (bedrijfseconomi-
sche wetenschappen) is gespecialiseerd 
in het meten en verminderen van deze 
administratieve lasten. Bovendien heeft de 

betrokken onderzoeksgroep voor het eerst becijferd wat de concrete impact 
is van het verminderen van administratieve lasten voor onze bedrijven. Zorgt 
minder administratieve rompslomp voor meer investeringen en dus meer te-
werkstelling? Of verdwijnen er daardoor net jobs voor administratief perso-
neel?

In deze lezing laat de spreker zien hoe de Belgische overheden omgaan met 
vereenvoudiging en welke accenten ze hierbij leggen. Aan de hand van prak-
tijkvoorbeelden zal aangetoond worden welke meerwaarde vereenvoudiging 
kan hebben, maar ook welke gevaren er schuilen in projecten tot administra-
tieve vereenvoudiging.

Prof. dr. Wim Marneffe is studeerde Toegepaste Economische Weten-
schappen aan de Universiteit Hasselt. In 2011 behaalde hij zijn doctoraat TEW 
aan deze universiteit. Hij is thans docent aan de faculteit BEW en coördinator 
van de onderzoeksgroep Economics and Regulation. Hij is ook gastdocent 
aan de Universiteit Maastricht. In samenwerking met KPMG (een internati-
onale accountants- en adviesorganisatie) deed hij de kwaliteitscontrole van 
de projecten Administratieve vereenvoudiging van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en van Vlaanderen.
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26 oktober 2015 – 14.00 uur

Gender medicine: Sekseverschillen negeren? Dat 
kost geld en levens. Gelijke behandeling man-vrouw 
in de gezondheidszorg betekent verschil maken!

PROF. DR. INEKE KLINGE, UNIVERSITEIT MAASTRICHT

Vooraf: het begrip sekse omvat de biologische en fysiologische kenmerken die 
mannen en vrouwen van elkaar onderscheiden; gender (een aan het Engels 
ontleend woord) verwijst naar kenmerken, eigenschappen en rollenpatronen 
die de maatschappij op basis van culturele tradities en sociale normen aan 
de beide geslachten/seksen toekent. Gender Medicine is een veelbelovende 
discipline en een onderzoeksveld in opkomst. Het is de parapluterm voor bio-
medisch, klinisch en public health onderzoek, dat terdege rekening houdt met 
sekse en gender. Gender Medicine (GM) vergroot onze kennis over de verschillen 
tussen vrouwen en mannen in pathofysiologie en manifestatie van vele ziekten en 
over verschillen in gezondheidszorg die beiden ontvangen. Steeds groter wordt 
de erkenning dat zowel sekse als gender van invloed zijn op de gezondheid van 
vrouwen en mannen. Het one size fits all model, met de impliciete norm van de 
man als model voor de mens, is niet langer houdbaar. Tegelijkertijd ziet men in de 
praktijk ook dat man-vrouw-verschillen verder gaan dan de biologie. Daarom zijn 
sekse en gender twee belangrijke kernbegrippen in GM. Als voorbeeld: ongunsti-
ge bijwerkingen van geneesmiddelen veroorzaken vooral bij vrouwen een groot 
aantal medische complicaties. Die kunnen het gevolg zijn van sekseverschillen in 
het metaboliseren van geneesmiddelen, maar ook van gender gerelateerde ver-
schillen in voorschrijfgedrag of geneesmiddelengebruik. Kort samengevat: de in-
teractie van sekse- en gender-gerelateerde mechanismen leidt tot een verschillen-
de manifestatie van veel voorkomende ziekten zoals infarcten, hartfalen, diabetes, 
reumatische aandoeningen, maar ook van infecties bij vrouwen en mannen. In de 
lezing zal - vanuit Europees en internationaal perspectief - ingegaan worden op de 
innovaties in onderzoek, die er alle op zijn gericht te zorgen dat de gezondheids-
zorg een even grote garantie biedt voor vrouwen als voor mannen.  

Prof. dr. Ineke Klinge is thans visiting professor of Gender Medicine aan het 
Institute of Gender in Medicine in Berlijn. Zij studeerde biomedische weten-
schappen. Van 1998 tot 2014 was zij associate professor in gendergenees-
kunde aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek in de biomedische en 
in de gezondheidswetenschappen was dan ook vooral op de genderverschil-
len gericht. Sinds 2000 coördineert ze meerdere door de EU gefinancierde 
projecten rond Gender (o.m. in EUGenMed., GenCad, GenderSTE). In 2013 
kon ze dit onderzoek toelichten op een bijzondere sessie van het Europees 
Parlement. Zij is lid van de adviesraad van het ‘Institute for Gender and Healt’ 
(Canada) en van het‘European Institute for Women’s Health (EIWH)’
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9 november 2015 – 14.00 uur

Wanneer zullen computers zelfstandig denken? 
Over de technologische singulariteit.

PROF. DR. PHILIP DUTRÉ, KU LEUVEN

De “technologische singulariteit” als idee is gebouwd op twee veronderstellingen:
1. De steeds snellere toename van de technologische ontwikkeling lijkt exponenti-
eel te verlopen. Het klassieke voorbeeld hiervan is de wet van Moore (“Het aantal 
transistoren op een chip verdubbelt elke 24 maanden”).
2. De tweede veronderstelling is de “intelligentie-explosie”. Als we machines (in 
casu computers en software) kunnen bouwen die qua denkkracht het menselijk 
brein evenaren of zelfs overstijgen, zal dit leiden tot de creatie van superintelligentie 
(intelligentie die het niveau van de mens overstijgt). Dergelijke machines zullen de 
mens niet meer nodig hebben om zichzelf verder te ontwikkelen.

Omdat het zeer moeilijk is de impact in te schatten van een dergelijke evolutie (als 
ze al zou plaatsvinden), spreekt men van de “technologische singulariteit”.

De laatste decennia maken we een sterke digitale (r)evolutie mee. Computers 
worden steeds krachtiger, niet enkel qua ruwe rekenkracht en geheugen, maar 
ook qua toepassingen. Indien we de capaciteit van een computer vergelijken met 
die van het menselijke brein, lijkt een kwantitatieve gelijkheid tussen beiden binnen 
enkele jaren mogelijk. Omdat (menselijke) denkprocessen zich in een materieel 
medium afspelen, lijken er geen bezwaren te zijn om dergelijke processen te si-
muleren op een digitale machine. Op dit moment is de exacte werking van het 
menselijk brein (ons beste voorbeeld voor ontwikkelde intelligentie) nog niet ge-
kend. Dit schept onzekerheid of het überhaupt mogelijk is om “denken” te laten 
uitvoeren door een machine. Bijkomend aspect hierin is dat het nog vrij onduidelijk 
blijft wat men precies als “intelligentie” kan of wil omschrijven. 
Enkele bijkomende bedenkingen: Indien machines intelligenter kunnen worden dan 
mensen, betekent dit dan ook dat machines zelfbewustzijn kunnen ontwikkelen? 
En indien de technologische singulariteit zou plaatsvinden, welk gevolg heeft dit 
dan voor de mensheid? Het meest plausibele scenario lijkt dat van integratie tussen 
mens en machine – zogenaamd transhumanisme: het zijn uiteindelijk de mensen 
zelf die zichzelf verbeterd hebben met behulp van niet-biologische denkprocessen.

Prof. dr. Philip Dutré is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieursweten-
schappen, Departement Computerwetenschappen, van de KU Leuven. Voordien 
werkte hij o.m. aan Cornell University (USA). Zijn onderzoek situeert zich voorna-
melijk in het gebied van computer graphics. Hij doceert cursussen i.v.m. computer 
graphics, algoritmen & datastructuren, en geschiedenis van de informatica. Per-
soonlijke interesses zijn o.m. militaire geschiedenis en moderne kunst.
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16 november 2015 – 14.00 uur

Religieuze symbolen bij ambtenaren: 
een juridische catch 22.

PROF.  DR. ALEXANDER DE BECKER, UNIVERSITEIT HASSELT

De voorbije jaren is er heel veel aandacht besteed aan de vraag of ambtenaren 
religieuze symbolen mogen dragen of niet. De kwestie wordt meestal poli-
tiek benaderd maar de moeilijkheid van het debat bevindt zich op juridische 
niveau. Het is wat de juristen noemen een botsing van grondwetskrachtige 
regels. Enerzijds heeft eenieder een grondrecht op vrijheid van religie, dat is 
ingeschreven in onze Grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens, maar anderzijds heeft de staat ook de verplichting om neutraal 
te ageren en iedereen op zijn grondgebied op gelijke wijze te behandelen. 
Daarom moeten ambtenaren zich ook loyaal en onpartijdig gedragen. Deze 
botsing heeft al aanleiding geven tot heel wat juridische debatten, zowel bij 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als bij de Raad van State en 
het Grondwettelijk Hof. De lezing zal deze toelichten en in een ruimer kader 
plaatsen. 

Prof. dr. Alexander De Becker is sinds 2011 hoofddocent publiekrecht aan 
de UHasselt. Sinds 2010 is hij tevens bijzonder hoogleraar aan de Universi-
teit van Amsterdam, met het vak “overheid als arbeidsorganisatie”. Hij was 
gastprofessor en / of gastonderzoeker aan de universiteiten van Kopenhagen 
(2003), Reading (2008), Oxford (2009), Stockholm (2010), Wisconsin-Madison 
(2012), Cassino (2014) en het European University Institute in Firenze (2015). 
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23 november 2015 – 14.00 uur

Geef darmkanker geen kans.

DR. LUC COLEMONT, SINT-VINCENTIUSZIEKENHUIS ANTWERPEN

In Vlaanderen komen er jaarlijks meer dan 5000 patiënten met darmkanker bij. 
Ieder jaar verliezen 2000 families in Vlaanderen een dierbare door darmkanker 
- 5 per dag. Dit zijn harde cijfers, die door informatie, voorlichting, screening en 
preventie sterk naar beneden kunnen.

Darmkanker komt vooral voor bij 50-plussers, maar ook jonge mensen kunnen 
de ziekte krijgen. Darmkanker kan vroegtijdig opgespoord worden. Een een-
voudige test van de stoelgang kan veel leed voorkomen.
Weet je wat de iFOB-test is? Ken je het verschil tussen een poliep en een 
divertikel? Wat zijn de risicofactoren voor darmkanker? Welke zijn de sympto-
men? Is darmkanker erfelijk? Welke behandelingen zijn er ? Wie wordt uitge-
nodigd voor het bevolkingsonderzoek?

Veel vragen, waarop maag- en darmspecialist dokter Luc Colemont, de stu-
wende kracht achter de vzw “Stop darmkanker”, graag een antwoord geeft.

Dr. Luc Colemont studeerde geneeskunde aan de Universiteit Hasselt (toen 
LUC) en aan de Universiteit Anrwerpen. Na zijn specialisatie in de inwendige 
geneeskunde volgde hij nog bijkomende opleidingen in Mannheim, Los Ange-
les en aan de Rochester ‘Mayo Clinic’. Sedert 1988 is hij als maag-darm-spe-
cialist werkzaam in het GZA Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. Hij is  
medeoprichter van de vzw ‘Stop Darmkanker’ en auteur van ‘Een wereld zon-
der darmkanker’( Luster 2010), ‘Samen sterk tegen darmkanker’ (Luster 2011) 
en Stop Darmkanker: kennis delen kan levens redden’(Lannoo Campus 2014).
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30 november 2015 – 14.00 uur

De Unie en het spook van het Euroscepticisme.

PROF. DR. STEVEN VAN HECKE EN DR. WOUTER WOLFS, KU LEUVEN

Euroscepticisme is al een oud fenomeen; het is uiterma-
te divers maar vormt geen wezenlijk ‘probleem’ voor de  
Europese Unie.

Het ‘minder, minder, minder’-spreekkoor van de PVV in 
Nederland en het succes van het Front National bij loka-
le verkiezingen in Frankrijk hebben opnieuw de aandacht 
gevestigd op het mogelijk samengaan van extreemrechtse 
formaties in het Europees Parlement. Ook Marine Le Pen 
liet in haar overwinningsspeech al verstaan dat de volgen-
de horde om de macht in Parijs te veroveren over Brussel 
en Straatsburg loopt. Peilingen wijzen trouwens uit dat 
beide partijen wel eens de grootste kunnen worden. Wat 
deze partijen op Europees vlak met elkaar verbindt, is niet 
zozeer een extreem rechts discours, maar hun afkeer voor 
de Europese Unie. Toegegeven, samen een fractie vormen 
in het Europees Parlement heeft allerlei financiële en prak-
tische voordelen, maar ook een minimum aan ideologische 
eensgezindheid is daarbij nodig. Daar kan Europa dus voor 
zorgen. Deze partijen pleiten immers allemaal voor een 
‘exit’ uit de EU. Volgens Wilders zal Nederland daar wel bij 
varen en Vlaams Belang en het Front National claimen min 
of meer hetzelfde voor Vlaanderen respectievelijk Frankrijk.

Euroscepticisme blijft trouwens niet beperkt tot het Par-
lement, laat staan dat de verkiezingen dit groeiend feno-
meen hebben uitgevonden. Ook landen worden wel eens als ‘Eurosceptisch’ 
bestempeld. Denk bijvoorbeeld aan het Verenigd Koninkrijk of Denemarken. 
Soms is het ook dominant binnen één segment van de samenleving en is 
het een tijdelijk fenomeen. Zo liep de Belgische politieke klasse in de jaren 
‘50 en ‘60 van de vorige eeuw allesbehalve warm voor het Europese integra-
tieproject. Op Paul-Henri Spaak na vreesde zowat iedereen voor een nieuwe 
Duits-Franse dominantie ten koste van de kleine landen. Legendarisch is de 
anekdote dat minister van buitenlandse zaken Paul Van Zeeland zich verzette 
toen men bij de keuze voor een nieuwe Europese hoofdstad uitkwam bij ... 
Brussel.

Meer nog, het euroscepticisme is vaak het product van toegenomen demo-
cratisering. Zodra Europa ook een politiek project werd, kregen de euroscep-
tici de wind in de zeilen. Dat is ook logisch: dissidentie hoort inherent bij een 
democratie. Europa mag trouwens niet klagen. Het aantal eurosceptici blijft 
min of meer beperkt. Maar dit mag de voorstanders van méér integratie niet 
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beletten de eurosceptici van antwoord te dienen. Meer nog, de EU is pas echt 
de naam ‘democratie’ waard als er zich naast het feit dat de aanwezigheid van 
eurosceptici de normaalste zaak van de wereld is, ook een echt debat ontspint 
met argumenten pro en contra Europese samenwerking. .

Prof. dr. Steven Van Hecke doceert aan de Faculteit Sociale Wetenschap-
pen van de KU Leuven en aan de KU Leuven KULAK waar hij verantwoordelijk 
is voor de doorstroomoptie politieke wetenschappen. Hij is als onderzoeker 
verbonden aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid.

Wouter Wolfs is master in de Geschiedenis, master in de Vergelijkende en 
Internationale Politiek en master in de Europese Politiek en Beleid (KU Leuven 
- Corvinus Universiteit Boedapest). Hij werkt sinds 2013 als wetenschappelijk 
medewerker aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid. Daarvoor werkte 
hij twee jaar in het Europees Parlement.
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7 december 2015 – 14.00 uur

Over angst en het menselijk brein.

PROF. DR. KOEN SCHRUERS, UNIVERSITEIT MAASTRICHT

In deze lezing bespreekt de gastdocent het verband tussen hersenactiviteit en 
gedrag dat optreedt in bedreigende situaties. Hij zal daarbij zowel “normaal” 
gedrag bespreken als een uitstap maken naar psychopathologie, vooral de 
angststoornissen.

Prof. dr. Koen Schruers studeerde geneeskunde aan het LUC (nu UHasselt) 
en aan de KU Leuven. Hij specialiseerde vervolgens in de psychiatrie aan deze 
universiteit. Sinds 1996 is hij verbonden aan de Universiteit Maastricht, tegen-
woordig als hoofddocent. Daarnaast is hij gasthoogleraar aan de KU Leuven.  
Aan de UM is zijn thuisbasis het onderzoeksinstituut “Mental health and Neu-
roscience”. Zijn onderzoek gaat over de neurobiologie van angst, vrees en pa-
niek. Hij doceert aan de opleidingen geneeskunde en psychologie en is hoofd 
van de postgraduate Master in Affective Neuroscience. Als clinicus is hij hoofd 
van het Academisch Angstcentrum dat deel uitmaakt van de UM en van de 
psychiatrische organisatie Mondriaan in Maastricht.
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14 december 2015 – 14.00 uur

De geschiedenis van de Hanzesteden in de 
Baltische staten.

DR. HANNO BRAND, DIRECTEUR-BESTUURDER FRYSKE AKADEMY

Gedurende de hoge en late middeleeuwen werden de handelscontacten tus-
sen de Nederlanden en de Baltische landen in hoge mate bepaald door de 
verhoudingen met de Duitse Hanze.  De Hanze gaf tussen ca. 1250 en 1650 
vorm aan de handelscontacten en het diplomatisch verkeer dat daarmee sa-
menhing. Hanzekooplieden stelden veel in het werk om de handel op de Bal-
tische landen te monopoliseren. In het Hanzesysteem vormden Riga, Reval 
(Tallinn) en de daarmee verbonden kuststreek  een doorvoergebied en han-
delsmarkt voor de goederen uit het Russische achterland. Deze door Hanze-
kooplieden gedomineerde steden waren belangrijke markten en havens voor 
de handel in halffabricaten en primaire goederen als hout, graan, teer, was en 
pek.   Voorts waren zij een belangrijk afzetgebied voor nijverheidsproducten uit 
het Westen. Vanaf het einde van de 14de eeuw werd het Hanzemonopolie op 
de Baltische landen ondergraven door kooplieden uit het graafschap Holland, 
die zich via de Ommelandsvaart toelegden op de handel in bulkgoederen. 
Sinds die tijd werden de verhoudingen tussen de Baltische landen, Holland 
en de Hanze gekenschetst door onderlinge rivaliteit. Sedert het midden van 
de 15de eeuw slaagden de Baltische landen erin zich geleidelijk aan de greep 
van de Hanze te ontworstelen. Het was één van de tekenen van verval van 
de Hanze, dat eeuwenlang de handel op de Noord-en Oostzee domineerde, 
maar tegen het einde van de middeleeuwen gedwongen was zich neer te 
leggen bij een handelssysteem waarin opkomende staten en vrije handel de 
overhand kregen.

Dr. Hanno Brand studeerde geschiedenis van de middeleeuwen aan de 
universiteiten van Leiden en Gent. Tussen 1986 en 1989 was hij als promo-
vendus en docent verbonden aan de Universiteit van Leiden. In 1989 volgde 
zijn overstap naar de Universiteit Gent, waar hij tot 1995 werkzaam was als 
docent en onderzoeker. Tussen 1995 en 2001 werkte hij als post-doc aan het 
Duits Historisch Instituut in Parijs en vervolgens tot 2009 was hij docent en 
postdoc aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2009 werd hij aangesteld als 
hoofd van de vakgroep geschiedenis van de Fryske Akademy in Leeuwarden. 
Sinds december 2013 is hij aldaar directeur-bestuurder. In 1996 verdedigde hij 
zijn dissertatie over de Leidse stedelijke elites in de 15e eeuw. Zijn onderzoek 
betrof onder meer economische en sociale aspecten van stadsgeschiedenis, 
de hoven van hertogen van Bourgondië, de Hanze en de geschiedenis van 
Friesland in de vroeg-moderne tijd. Hij publiceerde naast zijn dissertatie een 
tiental bundels en een 60-tal artikelen in zes talen.
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4 januari 2016 – 14.00 uur

Bewegen om te smeren… of te slijten? Hoe 
kraakbeenbelasting en bewegen hand in hand gaan.

PROF. DR. ILSE JONKERS, KU LEUVEN

Tijdens onze verschillende activiteiten in het dagelijkse leven bewegen we vele 
jaren moeiteloos. Onze gewrichten lijken probleemloos met de belasting om 
te gaan. Het gewrichtskraakbeen, dat zich ter hoogte van de botuiteinden 
bevindt, verdeelt de belasting over het hele gewrichtsoppervlakte en vermijdt 
dat er hoge belastingen optreden die het bot kunnen beschadigen. 

De gewrichtsbelasting die optreedt tijdens het gaan is niet onbelangrijk: ter 
hoogte van de heup bedraagt ze 4 tot 5 keer het lichaamsgewicht, ter hoogte 
van de knie is ze iets lager: ongeveer 3 keer het lichaamsgewicht. Deze belas-
tingen zijn niet onbelangrijk, want ze kunnen bij een persoon van 70 kg al snel 
oplopen tot 23 volle kratten bier van elk 15 kg voor de heup. 

Bij mensen met gewrichtslijden ter hoogte van de knie is de belasting duidelijk 
afwijkend: tijdens de gangbeweging is niet alleen de grootte van de belasting 
toegenomen, maar zal de belasting ook anders inwerken, waardoor specifieke 
anatomische gewrichtsstructuren meer belast worden. Door de gangbewe-
ging aan te passen is het mogelijk de belasting in het gewricht te wijzigen. Op 
basis van de voornoemde modelleringstechnieken werden specifieke strate-
gieën voorgesteld die de belasting in de knie en de heup kunnen verminde-
ren. Momenteel wordt in klinische studies nagegaan of deze gebruikt kunnen 
worden als bijkomend therapeutische interventie van gewrichtsaandoeningen.

Belasting is essentieel voor het instandhouden van kraakbeen: oefeningen met 
een matige intensiteit stimuleren de productie van moleculen die de dempen-
de werking van kraakbeen verhogen. Op toegenomen leeftijd zal kraakbeen 
dunner en stijver worden, zodat het belangrijk is om de belastingintensiteit 
goed af te stemmen. Wanneer kraakbeen echter niet of minder belast wordt, 
zal zijn dikte en structuur verder afnemen, waardoor de beschermende functie 
naar het onderliggende bot nog verder afneemt.



19

Prof. dr. Ilse Jonkers studeerde motorische revalidatie en kinesitherapie aan 
de KU Leuven en behaalde daar ook haar doctoraat in 2000. In haar desbe-
treffende dissertatie gebruikte ze computersimulaties om de coördinatie van 
de gangbeweging te bestuderen bij kinderen met Cerebral Palsy / Cerebrale 
Parese / hersenverlamming (CP) . Als postdoctoraal onderzoeker van het FWO 
was ze gedurende 2 jaar visiting scholar aan Stanford University. Momenteel 
is ze hoofd van de onderzoeksgroep biomechanica van de menselijke bewe-
ging in het departement kinesiologie aan de KU Leuven. Binnen haar onder-
zoeksgroep gebruikt ze computersimulaties om de belasting op het menselijk 
lichaam tijdens beweging te kwantificeren bij controlesubjecten maar ook bij 
subjecten met degeneratief gewrichtslijden. Verder onderzoekt ze de relatie 
tussen kniebelasting en kraakbeenregeneratie na specifieke chirurgische in-
terventies. Daarnaast onderzoekt ze het potentieel van de simulatietechnieken 
voor pre-operatieve predictie van het gangpatroon na operatieve interventies 
bij kinderen met CP (cerebrale parese / hersenverlamming).
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11 januari 2016 – 14.00 uur

China op een keerpunt? Mogelijke weerslag op de 
wereldeconomie.

PROF. DR. FILIP DE BEULE, KU LEUVEN – LESSIUS HOGESCHOOL

Wanneer we de wereldeconomie analyseren, stellen we vast dat China in korte tijd 
de belangrijkste fabriek en bovendien de belangrijkste markt is geworden. Soms 
wordt er dan ook wel eens onheilspellend gedaan over het “gele gevaar” dat de 
wereldeconomie zal domineren. De westerse pers speelt daar graag op in door 
te alluderen op het feit dat alle producten (zullen) gefabriceerd worden in China en 
dat Chinezen veel buitenlandse bedrijven (zullen) overnemen. Anderzijds spelen 
vooral politici graag in op het feit dat de Chinezen veel geld hebben en een red-
dende engel kunnen zijn. Zowel landen als bedrijven vragen maar al te graag hulp 
aan de Chinezen, vaak op overheidsniveau, om begrotingen en bedrijven van de 
ondergang te redden.
De transitie van de Chinese economie en maatschappij zelf wordt gekenmerkt 
door drie belangrijke pijlers: ontwikkeling (van arm naar rijk), hervorming (van plan 
naar markt) en integratie van de Chinese economie in de wereldeconomie via het 
opendeurbeleid voor buitenlandse handel en buitenlandse directe investeringen. 
China is door het opendeurbeleid tot de grootste fabriek van de wereld gegroeid, 
maar wel door buitenlandse firma’s die assembleren in China. Wanneer alleen 
naar de toegevoegde waarde wordt gekeken, is de bijdrage van China nog eer-
der beperkt, hoewel er uiteraard ook vooruitgang wordt geboekt in innovatie. De 
Chinese economie is vooral gegroeid door de enorme investeringen in productie-
capaciteit en infrastructuur en minder door consumptie.
Het is belangrijk zich dit te realiseren en te leren samenwerken i.p.v. de controver-
se op te zoeken. Het is belangrijk om over de problemen te leren spreken, aan-
gezien de Chinezen zelf beseffen dat wij vaak gelijk hebben over milieu, mensen-
rechten, etc., maar dat oplossingen niet altijd voor de hand liggen. Samenwerking 
kan tot een win-winsituatie leiden, bijvoorbeeld tot wederkerigheid in termen van 
marktopenheid voor investeringen, overnames, handel, … 

Prof. dr. Filip De Beule behaalde zijn master economie aan de Universiteit Ant-
werpen en nadien een MBA aan de University of Antwerp Management School 
(UAMS). Zijn onderzoek en doctoraat aan deze universiteit ging over de ‘Belgian 
subsidiary management in the People’s Republic of China: Strategic evolution, 
host country impact and policy’. Hij is als geassocieerd onderzoeker verbonden 
aan LICOS Centre for Institutions and Economic Performance van de KU Leuven 
met een onderzoeksfocus gericht op internationale bedrijven en emerging eco-
nomie.
Hij is thans hoogleraar International Business aan de Lessius Hogeschool 
campus Antwerpen en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en aan 
de Katholieke Universiteit Leuven.
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18 januari 2016 – 14.00 uur

Leven met dodelijke genen:  
genetica in de cardiologie.

PROF. DR. PIETER KOOPMAN, JESSA ZIEKENHUIS HASSELT

In 1866 bestudeerde de monnik Mendel erwten om de overerving van eigen-
schappen na te gaan. Pas in 1953 ontdekten Nobelprijswinnaars Watson en 
Crick de structuur van het DNA. In 2003 was het volledige menselijke genoom 
ontsluierd. Vandaag gebruiken we al deze inzichten in de dagelijkse kliniek om 
erfelijke ziekten op te sporen bij patiënten en hun familie. Morgen maken we 
misschien al gebruik van genetische modificatie om mensen te genezen nog 
voor een ziekte zich kan uiten...

Ongeveer één op vijfhonderd mensen lijdt aan een erfelijke hartziekte. Plotse 
hartdood door levensgevaarlijke hartritmestoornissen is hierbij een belang-
rijk probleem met een grote maatschappelijke impact. Binnen de cardiologie 
wordt daarom pionierswerk verricht om meer inzicht te verkrijgen in de genmu-
taties die verantwoordelijk zijn voor klinische ziektebeelden. Vaak is dat zoeken 
naar een speld in een hooiberg. Heel belangrijk daarom is een goede klinische 
cardiologische evaluatie gebaseerd op duidelijke maar ook minder opvallende 
uiterlijke kenmerken of afwijkingen. 
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De vooruitgang in de cardiogenetica laat ons nu echter ook toe op een snelle 
en efficiënte manier multipele genen tegelijk na te kijken op mutaties. Dat levert 
een hoop informatie en vooral een hoop afwijkingen op. Maar niet elk gene-
tisch foutje leidt ook tot klinische afwijkingen...

In deze lezing neemt de gastspreker ons graag mee op een boeiende rondrit 
binnen de wondere wereld van de cardiogenetica. U krijgt een overzicht van 
de wetenschappelijke vooruitgang die de laatste tijd geboekt werd, een beeld 
van de nog onopgeloste problemen, en een glimp in de toekomst, waarbij 
interessante maar soms ook grappige weetjes meehelpen bij het ontsluieren 
van de diepste geheimen van ons lichaam.

Prof. dr. Pieter Koopman studeerde af als arts aan de KU Leuven. Hij volgde 
er tevens de studies burgerlijk ingenieur. Na zijn specialisatie in de cardiologie 
bekwaamde hij zich verder in de sportcardiologie en tevens in de elektrofy-
siologie aan het UZ Leuven en aan het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, 
waar hij zich toelegde op de behandeling van complexe ritmestoornissen. 
Zijn specifieke interessegebieden omvatten ablatie van voorkamerfibrillatie en 
complexe atriale ritmestoornissen, de behandeling van hartritmestoornissen 
bij sporters, en de evaluatie en behandeling van patiënten met genetische 
hartaandoeningen, en hun familieleden.

Sedert 2011 is hij werkzaam als cardioloog-electrofysioloog en sportcardio-
loog in het Hartcentrum Hasselt en het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Hij staat er 
aan het hoofd van de door hem opgerichte en uitgebouwde gespecialiseerde 
cardiogenetica kliniek. Vanaf 2012 is hij ook verbonden aan de Universiteit 
Hasselt en het Maastricht Universitair Medisch Centrum, waar hij een docto-
raatsonderzoek verricht in de klinische cardiogenetica.

Prof. dr. Pieter Koopman verkreeg als één van de eerste artsen in België de 
Europese EHRA accreditering zowel voor Cardiac Rhythm Management Devi-
ces als voor Elektrofysiologie. Hij is lid van de ‘Belgian Society for Cardiology’ 
(BSC), de ‘Belgian Heart Rhythm Association’ (BEHRA), de ‘European Heart 
Rhythm Association’ (EHRA), de ‘European Association for Cardiovascular 
Prevention and Rehabilitation’ (EAPCR), en de ‘European Working Group for 
Cardiac Cellular Electrophysiology’ (EGWCCE).
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25 januari 2016 – 14.00 uur

Strijd om de Schelde en de IJzeren Rijn.

PROF. DR. ERIC VAN HOOYDONK, UNIVERSITEIT GENT

Om het nieuwe België levensvatbaar te maken voorzagen de Europese Groot-
machten het in 1830-1839 van vrije internationale verkeersverbindingen, 
waaronder vrije scheepvaart tussen Antwerpen en de zee, en het recht om 
een nieuwe spoorweg aan te leggen naar Duitsland. De benutting van deze 
erfdienstbaarheden op het Nederlandse grondgebied is steeds problematisch 
geweest. De Nederlanders hadden de vaart op de Schelde eerder twee lan-
ge eeuwen onmogelijk gemaakt. De aanleg van de spoorweg – de ‘IJzeren 
Rijn’ – hebben ze met alle mogelijke middelen vertraagd. Vandaag blijven de 
twee verkeersrechten voor België van aanzienlijk economisch belang. Met 
veel moeite werd de Schelde recent aangepast zodat de grootste container-
schepen Antwerpen kunnen bereiken. De IJzeren Rijn is echter buiten gebruik 
geraakt en de reactivering ervan blijft op hindernissen stuiten. Tijdens deze 
lezing worden de twee dossiers geplaatst in een breed historisch, politiek, 
economisch en cultureel perspectief.

Prof. dr. Eric Van Hooydonk is advocaat aan de balie van Antwerpen en 
leidt een advocatenkantoor dat zich toelegt op scheepvaart- en havenzaken 
en algemeen economisch bestuursrecht. Hij is onderzoeksprofessor aan de 
Universiteit Gent. Hij zit de Commissie Maritiem Recht van de Federale Over-
heidsdienst Mobiliteit voor, alsook de koepelvereniging Watererfgoed Vlaande-
ren en het internationaal en Europees havenrechtcentrum Portius, dat wordt 
gesteund door de Universiteit Gent, het Europacollege en de havenbesturen 
van Antwerpen, Zeebrugge en Gent. Hij adviseerde talrijke publieke en private 
instanties, behandelde geschillendossiers, publiceerde juridische studies en 
organiseerde academische evenementen in verband met de Scheldeproble-
matiek. Voor Vlaanderen onderhandelde hij over de Scheldeverdragen van 
Middelburg in 2005.
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1 februari 2016 – 14.00 uur

Een gigantische ode: Mahlers 3e symfonie.

MAURICE WICHE, DIRIGENT

Hij noemde het zelf “een gigantische ode aan de glorie van de schepping in al haar 
vormen”. Inderdaad gigantisch, want Gustav Mahler had in zijn 3e symfonie niet 
genoeg aan een symfonie-orkest om al zijn gevoelens uit te drukken.
Een altsolo, vrouwen- en kinderkoor, en een orkest dat achter het podium stond 
opgesteld (zgn. “Fernorchester”) voegde hij toe, om in maar liefst 6 delen op mee-
slepende wijze te filosoferen over de natuur, de mens en God. Een innerlijke reis 
die geen enkele voelspriet onberoerd laat en die tot slot culmineert in een exta-
tische lofzang op de liefde: “Over alles heen leeft in ons binnenste de Eeuwige 
Liefde, zoals zonnestralen in een enkel brandpunt samenvallen”. Luister en laat 
u meeslepen.

Maurice Wiche studeerde aan de conservatoria van Maastricht, Luik en Zwol-
le de vakken harmonie- en fanfaredirectie en de docentenopleiding theorie der 
muziek. Na zijn studie volgde hij diverse masterclasses in binnen- en buitenland. 
Momenteel is hij bij diverse gezelschappen actief als dirigent en verzorgt hij lezin-
gen en luistercursussen over klassieke muziek. Ook voor onze Seniorenuniversiteit 
heeft hij reeds driemaal een luisterlezing gebracht. Bij Davidsfonds Cultuurreizen 
fungeert hij als reisbegeleider.



25

15 februari 2016 – 14.00 uur

In de grond is niet alles slecht …

CHRIS CAMMAER, CEO ACC GEOLOGY 

Van in de oudheid zijn wij, mensen, nieuwsgierig naar wat er zich onder onze 
voeten bevindt, en dit ondanks een even natuurlijke vrees en afkeer voor het 
duistere, dat we associëren met die onderwereld. Onze interesse en een flinke 
dosis probleemoplossende creativiteit heeft ons ondertussen heel wat kennis 
bijgebracht, maar onderweg ook waardevolle stoffen en materialen en een 
hele reeks technieken om die ondergrond te exploreren.
Geologen beschouwen de bodem als een heel dunne en relatief jonge top-
laag, het domein van de landbouwingenieur. Zelf zijn ze eerder geïnteresseerd 
in de iets diepere ondergrond. De Vlaamse wetgever maakte van de woorden 
‘bodem’ en ‘grond’ echter begrippen die vandaag een heel andere lading dek-
ken. ‘Bodemonderzoek’ is in die zin bij ons bijna vanzelf geassocieerd met 
verontreiniging, overbemesting, verzakkingen, enz., kortom met problemen. 
Waar bodemonderzoek plaatsvindt wordt het ergste verondersteld…
Maar in de grond is niet alles slecht. En het is soms verrassend wat bodemon-
derzoek, welke ook de aanleiding is, naar boven kan brengen aan schatten 
(ook van informatie). Met een beetje out-of-the-box denken, soms met DCI 
Morse in gedachten, maar vooral een flinke dosis boerenverstand leest de 
ondergrond soms zelfs als een spannende detective. 
We leren de geologische kaart van België begrijpen en kijken met een ander oog 
naar het landschap. We passen onze inzichten toe op een aantal bekende feno-
menen die met een beetje geologisch-technische achtergrond en wat zin voor 
geschiedenis een andere dimensie krijgen. Er is dan veel te vertellen, bijvoorbeeld 
over steenkoolmijnen, oude zinkfabrieken, ons drinkwater, wateroverlast, de taal-
grens, rijke wijngaarden en keuterboeren, hoogspanningsmasten, een brouwerij, 
bakstenen, arseen en oorlogsijzer, een hersteld mirakel, de handel in vuistbijlen, 
enz. Wandelen door het bronsgroene Limburg is misschien nooit meer hetzelfde…

Chris Cammaer is in 1985 afgestudeerd als licentiaat in de aard- en delfstof-
kunde (geoloog) aan de KU Leuven. Zij is lange tijd verbonden geweest aan de 
onderzoeksgroep toegepaste geologie van het vroegere LUC (nu UHasselt) en 
nadien bij het Studiecentrum Limburg voor Milieu, Geologie en Veiligheid (SLiM) 
vzw, een studiebureau dat het bodem- en grondwateronderzoek verderzette 
toen de groep bij het pensioen van de leidende prof. dr. T. Van Autenboer op-
hield te bestaan. In 2007 richtte Chris Cammaer haar eigen éénvrouwszaak op; 
daardoor kon ze opnieuw focussen op de kern van bodem- en grondwateron-
derzoek en zijn zorgen om personeel vervangen door samenwerking binnen een 
groeiend netwerk van andere zelfstandige geologen en studieburelen.

Chris Cammaer heeft een erkenning als bodemsaneringsdeskundige type I en voor 
grondwatermodellering als MER-deskundige bodem en grondwater. Recent werd ze 
ook erkend als bodemkundige voor archeologisch onderzoek. De meeste rapporten 
waaraan ze werkt, komen tot stand in opdracht van bedrijven, andere studiebureaus 
of particulieren. Af en toe is er gelegenheid voor een wetenschappelijke publicatie. 
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22 februari 2016 – 14.00 uur

Herwaardering van de Vlaamse parochiekerken.

DR. ROEL DE RIDDER, UNIVERSITEIT HASSELT EN KU LEUVEN (SINT-LUCAS GENT 
EN BRUSSEL)

De Vlaamse parochiekerken worden te weinig gebruikt en hun onderhoud is 
te duur voor de kerkfabrieken en de steden en gemeenten. An sich kloppen 
dergelijke uitspraken, maar ze zijn evengoed ongenuanceerd. Parochianen, 
omwonenden en voorbijgangers hechten vaak aan kerkgebouwen, en wel om 
heel diverse redenen. De economisch-rationele benadering van het kerken-
probleem via een aantal vaste categorieën zoals herbestemming en nevenbe-
stemming kan slechts een deel van de oplossing zijn. Te vaak wordt er immers 
gedacht vanuit de eindresultaten, eerder dan vanuit een grondige analyse van 
de huidige situatie, de uitdagingen die voorliggen en de daaraan verbonden 
mogelijkheden. 

Een parochiekerk is een publiek gebouw, steeds in stand gehouden door een 
complex web van actoren. Dat netwerk bevindt zich vandaag in een over-
gangssituatie: pastoors worden schaars, het aantal kerkgangers neemt af en 
de kerkraden vinden niet zomaar opvolging. Maar dat neemt niet weg dat 
vanuit de huidige situatie nieuwe regimes van collectieve zorg voor het kerk-
gebouw kunnen groeien. Herbestemming echter breekt niet alleen op het vlak 
van gebruiksmogelijkheden met het (soms erg rijke) verleden; een dergelijke 
strategie betekent waarschijnlijk ook het einde van de gedeelde zorg voor de 
parochiekerk. 

De spreker schuift als hypothese naar voren dat het juist het collectieve ‘zor-
gen voor’ het kerkgebouw is dat resulteert in de toekomstige ‘gedragenheid’ 
(en dus het publieke voortbestaan) ervan. In de benadering, die hij en zijn 
promotor Sylvain De Bleeckere sinds 2008 uitdiepen, staat de lokale gemeen-
schap (van gelovigen en niet-gelovigen) daarom steeds centraal. 

Ervaringen uit samenwerkingen met concrete gemeenschappen—telkens op-
gevat als collectieve processen van bewustwording rond de mogelijkheden 
van de gebouwen—worden tijdens de lezing gedeeld en getoetst aan andere 
praktijkvoorbeelden. De lezing zal de huidige problematiek met haar vele nu-
ances schetsen, maar zal het kerkgebouw vooral benaderen als een kans en 
niet zozeer als een probleem. Door de huidige uitdaging in de breedte te bekij-
ken—als een maatschappelijk issue—en door het kerkgebouw te benaderen 
vanuit wat het werkelijk doet of teweegbrengt voor heel diverse mensen voegt 
de lezing een maatschappelijk-ruimtelijk luik toe aan het huidige debat. 
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Dr. Roel De Ridder behaalde zijn doctoraat in de architectuur aan de Univer-
siteit Hasselt. Zijn proefschrift (2013) behandelt de toekomst van de Vlaamse 
parochiekerken, zowel theoretisch als praktisch. In 2014 verscheen van De 
Bleeckere en De Ridder het boek ‘Het open kerkgebouw’ (uitgeverij Pelck-
mans). Het boek heeft als doel het publieke debat over de parochiekerken te 
stofferen: vanuit een constructieve visie beoogt het een intense samenwerking 
van alle actoren in functie van een breed gedragen langetermijnvisie voor de 
parochiekerken. In de gemeente Kortessem deden De Ridder en De Bleeckere 
uitgebreid onderzoek (2013-2014) naar de mogelijkheden voor de zes paro-
chiekerken daar; andere dienstverleningsonderzoeken staan op til binnen de 
groep ‘erfgoed en herbestemming’ van de UHasselt (ArcK).

Momenteel is dr. De Ridder werkzaam als onderzoeker aan de Faculteit 
Architectuur en Kunst van de UHasselt. Hij geeft les aan de Faculteit 
Architectuur van de KU Leuven (aan de campussen Sint-Lucas Gent en Sint-
Lucas Brussel) en is tevens artistiek directeur van Architectuurwijzer vzw.
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29 februari 2016

Schaliegas, steenkoolgas en geothermie: 
toekomstige energiedragers (in Vlaanderen) of 
droomfantasie.

PROF. DR. RUDY SWENNEN, KU LEUVEN

Begin 2015 werd gekenmerkt door een zeer lage olieprijs, grotendeels ver-
oorzaakt door een overaanbod op de wereldmarkt, ook van gas. Doch enkele 
jaren geleden sprak men over “peak oil”, wat wil zeggen dat we meer olie en 
gas verbruikten dan we nieuwe voorraden vonden, en dat we over het hoog-
tepunt zaten van de natuurlijke koolwaterstofproductie. Maar dan heeft men 
het over de conventionele olie- en gasvoorraden. Pas sinds enkele jaren weten 
we dat we nu ook olie en gas kunnen halen uit niet-conventionele voorraden, 
zoals schalies en steenkool. Het meest bekend is waarschijnlijk steenkool-
gas of het vroegere mijngas. Waar er steenkool in de ondergrond zit die een 
bepaalde geologische evolutie heeft meegemaakt, daar zitten methaanmo-
leculen opgesloten in ultra-kleine poriën of zijn ze adsorptief gebonden aan 
organische fasen. Dat is ook zo voor gasschalies, althans als ze veel organisch 
materiaal bevatten (dus zwart zijn) en als ze diep genoeg in de ondergrond 
zaten, zeg maar voldoende hoge temperaturen hebben meegemaakt. Maar 
in tegenstelling tot gasschalies die echt potdicht zijn, vertoont steenkool een 
goed ontwikkeld netwerk van spleten en barsten. Vandaar dat men om een 
goede gasproductie op gang te brengen de schalies moet gaan breken in de 
ondergrond, het zogenaamde fracken, wat in principe niet het geval is voor 
steenkoolgaswinning. Bovendien pompt men chemicaliën in de gebroken 
schalies, wat door menig buitenstaander als onwenselijk wordt beschouwd 
vanwege het gevaar voor vervuiling van het grondwater. Wat weinig mensen 
weten is echter dat fracken al jaren gebeurt bij de conventionele aardolie- en 
gaswinning, en dat daar bijna altijd chemicaliën aan te pas komen. Wél gaat 
het bij schaliegaswinning om gigantische hoeveelheden, gezien de aard van 
de operatie. Maar hoe dan ook is ontginning van olie en gas niet duurzaam. 
Vandaar dat een meer geschikte oplossing misschien wel ligt in de winning 
van aardwarmte of geothermie. Deze laatste energievorm is immers op tal 
van plaatsen aanwezig en kan het hele jaar door geproduceerd worden. Hij 
leidt ook naar een stabiele energieprijs. Als warm water met een temperatuur 
van >100°C met voldoende debiet opgepompt kan worden, kan men er zelfs 
elektriciteit mee maken. Waar zitten deze schatten van energie? In de lezing 
zal ingegaan worden op de pro’s en contra’s van deze nieuwe vormen van 
energiewinning alsook op de aanwezigheid van de niet-conventionele energie-
dragers in Vlaanderen en België.
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Prof. dr. Rudy Swennen werd in 1987 aangesteld als docent en is sinds 1998 
gewoon hoogleraar verbonden aan de afdeling Geologie van de KU Leuven.  
Vóór die aanstelling werkte hij voor Shell Research. Hij was tevoren ook één 
jaar lang verbonden aan het Institut Français du Pétrole (Parijs - 2000), waar 
hij later nog 8 jaar visiteur scientifique was. In 2009 was hij gedurende 1 jaar in 
Bergen (Noorwegen) waar hij voor Statoil werkte. Tegenwoordig is hij vice-de-
partementsvoorzitter, secretaris- generaal van de overkoepelende weten-
schappelijke vereniging “Geologica Belgica” en lid van de Koninklijke Vlaamse 
Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB). Als geoloog 
spitst zijn onderzoek zich toe op reservoirgeologie, vooral i.v.m. nieuwe soorten 
aardolie reservoirgesteenten. Een tweede onderzoeksdomein omvat de studie 
van het gedrag van zware metalen in bodems, sedimenten en stortplaatsen, 
met ruime aandacht voor de reconstructie van pollutie door de tijd heen. 
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7 maart 2016 – 14.00 uur

De Londense bankenwereld.

PROF. PASCAL PAEPEN, THOMAS MORE HOGESCHOOL KEMPEN EN KU LEUVEN 
CAMPUS BRUSSEL

Londen is niet alleen het financiële hart van Europa, het is ook het grootste 
financiële centrum ter wereld. In de Londense City en enkele kilometers ver-
derop, in Canary Wharf, werken meer dan 250.000 mensen in de financiële 
sector. Wat doen al die bankiers ? En waarom wonen en werken ze in Lon-
den? Zijn ze verantwoordelijk voor de grootste economische crisis in meer dan 
tachtig jaar ? En welke oplossing hebben ze om ons uit die crisis te halen ? 
Of vinden ze het helemaal niet zo erg dat we in een crisis zitten ? Verdienen 
ze misschien zelfs veel geld aan de crisis ? Het zijn vragen waarop we graag 
een antwoord horen.

Dat al die zakenbankiers gevestigd zijn in een relatief kleine wijk in het oosten 
van Londen is geen toeval. De stad is al honderden jaren een populaire be-
stemming voor handelaars en hun financiers. The City of London doet er ook 
alles aan om de bankiers daar te houden. Die leveren stad en staat heel wat 
geld, aanzien en werkgelegenheid op. Londen zal wellicht nog lang de financiële 
hoofdstad van de wereld blijven, dankzij de sterke reputatie van de stad, de 
eeuwenlange ervaring in de financiële sector en de ideale geografische ligging, 
in een tijdzone tussen die van Azië en de Verenigde Staten.

Al die bankiers hebben wel degelijk advies om ons uit de crisis te halen. Maar 
net als heel wat economen spreken bankiers elkaar tegen. Er is bijgevolg geen 
eensgezindheid over de strategie om de economie weer aan te zwengelen. 
Het was nooit anders; iedere oplossing heeft voordelen maar ook nadelen. 
Bijgevolg zal het nog wel even duren vooraleer we de crisis achter ons kunnen 
laten.

Prof. Pascal Paepen studeerde Handelswetenschappen, Bedrijfsmanage-
ment en Fiscaliteit aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Hij was obli-
gatietrader bij Kredietbank. In oktober 2000 verhuisde hij naar Londen, waar 
hij directeur kapitaalmarkten werd van KBC Financial Products. Na de verkoop 
van deze afdeling aan Daiwa, een Japans beurshuis, werkte hij nog twee jaar 
voor deze groep.

Momenteel is hij docent “Bank & beurs”, “Economie” en “Internationaal on-
dernemen” aan de Thomas More Hogeschool Kempen. Hij is tevens gast-
professor “Bank en beurs” aan de KU Leuven-campus Brussel. Daarnaast 
presenteerde hij 14 jaar lang een dagelijks financieel-economisch praatje op 
Radio 1 en schreef hij columns voor onder andere De Morgen. Sinds januari 
2015 is hij columnist voor Het Belang van Limburg.
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14 maart 2016 – 14.00 uur

Fytofarmacologie: stoffen uit planten en hun 
farmaceutische eigenschappen. De natuur als 
bron van geneesmiddelen.

PROF. DR. PETER DE WITTE, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Meer dan tweehonderd jaar geleden werd voor het 
eerst een farmacologisch actieve verbinding uit de 
natuur geëxtraheerd en gezuiverd, met name het 
morfine dat geïsoleerd werd uit opium. Nadien volg-
de een onnoemlijk aantal andere voorbeelden, en 
vele moderne geneesmiddelen behorende tot de 
groep van de antibiotica (penicilline, tetracycline, 
erythromycine), hypolipemiërende middelen (stati-
nes), immunosuppressiva (ciclosporine), antimala-
ria-middelen (kinine), antitumorale middelen (taxol, 
doxorubicine) en nog vele andere zijn van natuurlijke 
oorsprong of zijn structureel geïnspireerd op natuur-
moleculen. 
De lezing zal enkele voorbeelden aanhalen, en verder 
ingaan op de voordelen (chemische diversiteit) en de 
nadelen (exotische oorsprong, chemische complexi-
teit) van het gebruik van moleculen van natuurlijke 
oorsprong bij het opzetten van een zoektocht naar 
nieuwe geneesmiddelen. Tevens zullen experimente-
le strategieën aan bod komen die het mogelijk maken 
een farmacologische activiteit van verbindingen pre-
klinisch op het spoor te komen.

Prof. dr. Peter de Witte studeerde Farmaceutische Wetenschappen aan de 
KU Leuven en behaalde er vervolgens een licentiaatsdiploma in de Medische 
Wetenschappen. Na zijn doctoraat (1989) volgden specialisatie-opleidingen in 
de farmaceutische industrie (Smith-Kline) en het FDA. Sinds 2003 is hij als ge-
woon hoogleraar verbonden aan de KU Leuven, waar hij farmaceutische bio-
logie doceert aan de studenten Farmaceutische Wetenschappen. Hij is team-
leider van de onderzoeksgroep ‘moleculaire bio-discovery’ die doelgericht op 
zoek gaat naar nieuwe anti-epileptica m.b.v. bibliotheken van moleculen van 
natuurlijke oorsprong. Hij is momenteel ook coördinator van het “Pharmasea” 
consortium, een EU-gefinancierd project met 24 partners uit 13 verschillende 
landen gericht op de isolatie van nieuwe farmacoforen uit mariene micro-orga-
nismen die leven in extreme zee-biotopen. 
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21 maart 2016 – 14.00 uur

Alzheimer en dementie: een wetenschappelijke 
benadering.

PROF. DR. CHRISTINE VAN BROECKHOVEN, UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Het aantal mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van 
dementie explodeert. Gaat het nu nog om ongeveer 47,5 miljoen patiënten 
wereldwijd, dan zouden dat er in 2030 al 75,6 miljoen zijn. De Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO – World Health Organization) voorspelt tegen 2050 een 
verdrievoudiging, tot 135,5 miljoen mensen. De WHO hield haar eerste globale 
ministerconferentie over het probleem. Dokters, wetenschappers en politici 
buigen zich over de mogelijkheden van een versterkte internationale samen-
werking om de ziekte te beteugelen. Hoewel dementie nog niet te genezen 
is, kunnen patiënten beter omkaderd worden, vindt de WHO. Daarbij denkt 
de organisatie onder meer aan inspanningen om de ziekte al in een vroeg  
stadium op te sporen, met het oog op een meer doelgerichte behandeling van 
het fysieke lijden dat met dementie samengaat. De ziekte van Alzheimer is met 
60 tot 70 procent de meest voorkomende vorm van dementie. 

Tijdens de lezing van professor Christine Van Broeckhoven komt u meer te 
weten over onze hersenen, de veroudering ervan, het geheugen en dementie, 
meer concreet de ziekte van Alzheimer. Zij geeft meer inzicht in de genetica van 
dementie en gaat in op mogelijke nieuwe therapieën. Ook de risicofactoren voor 
het ontstaan van dementie vormen een belangrijk deel van deze lezing.

Prof. dr. Christine Van Broeckhoven doc-
toreerde in de moleculaire biologie. Thans is zij 
gewoon hoogleraar en directeur van het onder-
zoeksdepartement voor moleculaire genetica 
aan de Universiteit Antwerpen. Voordien was zij 
directeur onderzoek van het laboratorium voor 
Neurogenetica in het Instituut Born-Bunge van 
de Universiteit Antwerpen. Het laboratorium voor 
Neurogenetica (nu geïntegreerd in de UA) is ge-
selecteerd door het VIB (Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie). 
Reeds 30 jaar doet zij baanbrekend onderzoek 
naar de ziekte van Alzheimer, frontaalkwabde-
mentie en verwante ziekten. Ze werd hiervoor 
meermaals (inter)nationaal erkend en bekroond. 
Voor haar wetenschappelijk werk en voor haar 
sociaal bewogen inzet kreeg ze in 2014 een 
ere-doctoraat van de Universiteit Hasselt.
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11 april 2016 – 14.00 uur

Hoeveel mag een mensenleven kosten? 
Filosofische en ethische beschouwingen over 
inzet en keuzen in beslissende levensfasen.

PROF. DR. YVONNE DENIER, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Met de regelmaat van de klok duiken ze op in de pers: tragische getuigenis-
sen van patiënten, ouders, hulpverleners, die geconfronteerd worden met een 
zeer ernstige, vaak levensbedreigende ziekte, waarvoor er wel een medicijn 
bestaat, maar dat om verschillende redenen niet aan de patiënt kan worden 
toegediend.
 
• Zo kan de reden financieel zijn. Wanneer het een zeldzame aandoening 

betreft, is de ontwikkelingskost van het medicijn enorm hoog. Het medicijn 
is onbetaalbaar duur, en wanneer het (nog) niet wordt terugbetaald door de 
ziekteverzekering, is het dus niet toegankelijk voor de patiënt. 

• De tweede reden is onderzoeksmatig. Het medicijn is nog in ontwikke-
lingsfase en enkel toegankelijk voor patiënten die toegelaten worden tot de 
klinische studie. Toegang tot klinische studies kan niet worden afgedwongen 
door patiënten. Dit zorgt ervoor dat het middel niet toegankelijk is door een 
probleem van beschikbaarheid van het middel zelf. 

• Een derde reden heeft betrekking op het toepassingsgebied. Het middel 
wordt wel terugbetaald, maar slechts voor een andere aandoening of voor 
een andere patiëntencategorie. Zodoende mag het niet worden voorge-
schreven voor deze patiënt met deze aandoening.
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Casussen van dergelijke aard beklijven. Iedereen herinnert zich Viktor (in de 
lente van 2013) en Elias (januari 2015), of Sandra Massart (in de Kerstperi-
ode van 2008). Ze beroeren het maatschappelijke gemoed en voelen in se 
onethisch aan. Wat volgt is een stevig maatschappelijk debat. Er wordt ge-
tuigd door ouders, hulpverleners, patiënten. Advies ingewonnen door juristen, 
economen en ethici. Er wordt een appèl gedaan op de beleidsmakers en be-
schuldigend gekeken naar de farmaceutische industrie. 
Hoe kunnen we zulke situaties ethisch wegen?

In deze lezing zal de gastspreker een filosofisch-ethische analyse doorvoeren 
van deze problematiek, en dit op drie niveaus: het micro-niveau (arts-patiënt 
en naasten), het meso-niveau (zorgvoorzieningen e.a. middenveldspelers), en 
het macro-niveau (beleid). Zij zal deze reflectie doen aan de hand van de drie 
waarden die volgens haar cruciaal zijn in dit verband, nl. menselijke waardig-
heid, integriteit en authenticiteit. 

Prof. dr. Yvonne Denier studeerde Wijsbegeerte en Toegepaste Ethiek aan 
de KU Leuven. In 2005 behaalde ze de graad van Doctor in de Wijsbegeerte 
met een studie over rechtvaardigheid in de gezondheidszorg. Zij was gaston-
derzoeker aan het Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften 
te Tübingen, en aan het Hastings Center in New York. Ze is stafmedewerker 
ethiek bij Zorgnet Vlaanderen en deeltijds docent gezondheidsethiek aan het 
Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven. Zij is lid van 
ethische commissies op lokaal en Vlaams niveau en lid van het Belgisch Raad-
gevend Comité voor Bio-ethiek dat de beleidsmakers op federaal niveau advi-
seert. Daarnaast bekleedt ze bestuursfuncties in zorg- en welzijnsorganisaties.

In haar werk richt ze zich op een brede waaier aan domeinen binnen de ethiek 
van de gezondheidszorg zoals organisatie-ethiek, etnisch-culturele diversiteit 
in de zorg, commercialisering en privatisering in de zorg, ethische kwesties 
rondom het levenseinde, wijsgerige vragen omtrent het begin van het leven 
en ethische kwesties omtrent verdelende rechtvaardigheid en keuzeproble-
matiek in de gezondheidszorg. Rondom deze thema’s geeft ze ook lezingen 
en colleges en publiceert ze artikels in nationale en internationale tijdschriften 
en boeken. 
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18 april 2016 – 14.00 uur

Beperkt? Gehandicapten in het Romeinse Rijk.

PROF. DR. CHRISTIAN LAES, VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL EN UNIVERSITEIT 
ANTWERPEN

Vandaag leeft bijna 15% van de wereldbevolking met een geestelijke of  
lichamelijke handicap. De samenleving probeert zo goed mogelijk in te spelen 
op de noden van wie een beperking heeft. Maar hoe was de situatie in het 
Romeinse Rijk? Hoe werden gehandicapten daar behandeld? Hoe functio-
neerden ze in het dagelijkse leven? Welke antwoorden boden medici, filosofen 
en theologen op hun problemen?

‘Beperkt? Gehandicapten in het Romeinse Rijk’ is de allereerste studie over ge-
handicapten in de Romeinse oudheid. In zijn recent verschenen boek schetst de 
gastspreker de medische en materiële achtergronden van de antieke wereld en 
bespreekt hij de overlevingskansen van wie met een beperking geboren werd. 
In de lezing zoomt hij verder in op verschillende soorten handicaps: van men-
tale problemen, blindheid, doofheid, spraakgebreken tot mobiliteitshandicaps. 
Hij vult aan met de levensverhalen van wie met een beperking door het leven 
ging. Zo komen onder meer de legendarische ‘waanzinnige’ keizer Caligula, de 
‘stotterende’ keizer Claudius en de blinde bard Homerus aan bod.

Prof. dr. Christian Laes studeerde sociale en culturele geschiedenis van de 
Oudheid en de Romeinse periode. Hij doceert Latijn en Oude Geschiedenis aan 
de VUB en aan de UAntwerpen. Hij is tevens deeltijds docent aan de University 
of Tampere (Finland). Zijn onderzoek situeert zich op het vlak van de socio-cultu-
rele en mentaliteitsgeschiedenis van de Romeinse en de late oudheid, met klem-
toon op de menselijke levensloop. In het kader van zijn expertise verzorgde hij 
bijdragen in te verschijnen overzichtswerken van toonaangevende Angelsaksische 
uitgevers: over opvoeding in de oudheid : een bijdrage in Roman Family V, in Ro-
man Family Companion en een artikel in ‘Handbook on Childhood in Antiquity’ 
(Oxford University Press). Hij schreef ook volgende boeken: ‘Amor Roma’, ‘Kin-
deren bij de Romeinen’, De jeugd in het Romeinse Rijk’. En recent is bij Davids-
fonds ‘Beperkt? Gehandicapten in het Romeinse Rijk’ verschenen.
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25 april 2016 – 14.00 uur

Turbulent Turkije.

PROF. DR. DIRK ROCHTUS, THOMAS MORE HOGESCHOOL ANTWERPEN

Mustafa Kemal Atatürk, de stichter van de Republiek Turkije, en zijn aanhan-
gers, de kemalisten, hielden de blik op Europa en het Westen gericht. Ze 
zetten zich af van het multi-etnische Ottomaanse Rijk, de voorganger van de 
republiek, en wilden van Turkije een seculiere en homogene natiestaat maken. 
Daarom beschouwden ze de politieke islam en het Koerdische nationalisme 
als de grote vijanden van de staat. 

Vandaag zwaait de ‘Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling’ (AKP), een reli-
gieus geïnspireerde partij, de plak in Turkije en eisen de Koerden zelfbeschik-
king. Is het einde van het kemalistische Turkije aangebroken ? Hoe is Turkije 
de laatste jaren veranderd ? Zal dat Turkije ooit lid worden van de Europese 
Unie ? Indien niet, zal Turkije zich dan meer richten op het Midden-Oosten en 
de islamitische wereld ? Onmiskenbaar is dat Turkije in het Midden-Oosten zijn 
een zo sterk mogelijke rol als regionale macht probeert te spelen, geïnspireerd 
door de grandeur van het Ottomaanse Rijk. Turkije lijkt intern verscheurd te 
zijn, maar zweeft ook op buitenlands vlak tussen Oost en West.

Prof. Dirk Rochtus doceert internationale politiek aan de KU Leuven- 
Campus Antwerpen. Als doctor in de politieke wetenschappen onderzoekt hij 
de politiek van Duitsland en Turkije en vraagstukken van nationalisme. Hij is 
voorzitter van het ADVN (Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams  
Nationalisme), dat onderzoek doet naar de Vlaamse beweging en nationalis-
me, en ondervoorzitter van het Vlaams Vredesinstituut bij het Vlaams Parle-
ment. Hij publiceert als opiniemaker ook in kranten als De Standaard en De 
Morgen en in online media als www.knack.be en www.doorbraak.vlaanderen 
Hij is auteur van het boek ‘Turbulent Turkije. Europese of Aziatische tijger? 
(Pelckmans 2011). 
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2 mei 2016 – 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 kanker-chirurgie. 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, waar-
door 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 een ho-
gere overlevingskans. Deze nieuwe imaging-techniek kan over 3 jaar in de 
operatiekamer staan. 

De technologische doorbraak zal in Maastricht worden verwerkt in een nieuw 
apparaat dat deze snelle en precieze beeldvorming 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 
verschillende weefsels scherp in kaart brengt aan de hand van moleculaire 
analyse van de vrijkomende rook tijdens het snijden. Het iKnife zal straks in 
combinatie met de verbeterde imaging-techniek voor de vernieuwde oncolo-
gische chirurgie kunnen zorgen. 
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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. We gaan echter onder de oppervlakte naar het kleinste 
moleculaire gedrag kijken. En precies dat veranderende moleculaire proces 
verraadt tumorvorming in het allervroegste stadium. Wij 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.

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 on-
derzoeksteam aan het FOM-Instituut AMOLF. In 1999 startte hij een onder-
zoeksgroep die zich richt op de ontwikkeling van de beeldvorming van mas-
saspectrometrie. In 2001 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit 
Scheikunde van de Universiteit Utrecht. In 2014 werd hij benoemd als univer-
siteitshoogleraar en Limburg Chair op het gebied van de moleculaire beeldvor-
ming met een interfacultair onderzoeksprogramma. Hij is ook mede-directeur 
van het Maastricht MultiModal Molecular Imaging Institute (M4I), samen met 
Prof. dr. Peter Peters.

Prof. dr. Ron Heeren werkt al geruime tijd succesvol aan innovatieve mole-
culaire beeldvormingstechnieken, waaronder de “massamicroscoop”. Met 
de massamicroscoop zijn onderzoekers in staat om in een enkel experiment 
duizenden moleculen 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.
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9 mei 2016 – 14.00 uur

Felix Timmermans ‘Pallieter’ – eerste uitgave 1916.

EM. PROF.  DR. JOS WILMOTS, UNIVERSITEIT HASSELT

Honderd jaar Pallieter - Samen het boek opnieuw lezen naar inhoud en vorm
Over Felix Timmermans (1886 - 1947) en zijn meest gelezen roman Pallieter (1916) 
– in meer dan veertig talen vertaald – is in de loop der tijd veel te doen geweest. Het 
boek is zowel de hemel in geprezen als verguisd. In Nederland is het door de Kerk 
ooit verboden, wat er aanleiding toe gaf er een gekuiste versie van te laten verschij-
nen. Later heeft datzelfde instituut Kerk de auteur van o.m. Het Kindeke Jezus in 
Vlaanderen (1917) Driekoningentriptiek (1923), De pastoor uit den bloeyenden wijn-
gaerdt (1924) en De harp van Sint-Franciscus (1932) weer in de armen gesloten. 
Bij enig opzoekwerk lijkt er, ook op het internet, aan de secundaire literatuur over 
de schrijver en zijn eerste echte boek geen eind te komen. Herdenkingen als die 
van vijftig jaar Pallieter, vijftig jaar overlijden van de auteur, de honderdste verjaardag 
van zijn geboorte, hebben ook in geschrifte allerlei beschouwingen en al dan niet 
nieuwe inzichten opgeleverd, o.m. over de Rembrandtprijs die hem in 1942 door 
de Universiteit van Hamburg was toegekend, en de gevolgen daarvan. In Lier is er 
een Felix Timmermansplein met een standbeeld van de schrijver; Pallieter heeft er 
een in het groen. Tien Vlaamse gemeenten en zes Nederlandse hebben een Felix 
Timmermanslaan of -straat. Er bestaat een Felix Timmermans Genootschap, een 
Felix Timmermans Kring en zelfs een Felix Timmermans Gesellschaft – in het inter-
bellum van de 20e eeuw was de schrijver immens populair bij onze oosterburen. 
Dit alles voor zover mogelijk ter zijde latend, wil de spreker de roman opnieuw met 
u lezen, zodat u zelf antwoorden vindt op inhoudelijke vragen als Was Pallieter een 
‘groene jongen’ avant la lettre en een verre voorloper van GAJA-stichter Vanden-
bosch? – Hoe is het gesteld met zijn religieus bewustzijn en praktijk? – Wat met 
zijn liefdeleven? – Laat Timmermans hem aan de ene kant niet wat veel cultuur ten 
toon spreiden en aan de andere kant nogal platvloerse dingen doen ? Bovendien is 
er allicht de niet te beantwoorden vraag waar de zorgeloze, soms hyperkinetische 
levensgenieter in zijn sprookjeswereld van materiële overvloed eigenlijk van leeft. En 
wat taal en stijl betreft o.m.: Wat voor soort metaforen overheersen de vorm en hoe 
kwam Timmermans daar misschien wel aan? Dit alles ‘geïllustreerd’ met passages 
en citaten uit het boek – een lezing mét Pallieter, niet alleen óver hem. 

Prof. dr. Jos Wilmots is emeritus gewoon hoogleraar van de Universiteit Hasselt, 
destijds Limburgs Universitair Centrum. In de jaren zestig van de vorige eeuw was 
hij docent Nederlands aan de J.W. Goethe Universiteit van Frankfurt am Main, 
waar hij een leerboek Nederlands schreef dat later aan vele instellingen in Europa 
en daarbuiten gebruikt werd. Van 1971 tot 2005 organiseerde en leidde hij op de 
Diepenbeekse Universitaire Campus in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap 
en de Nederlandse Taalunie ieder jaar een internationale zomercursus Nederland-
se Taal en Cultuur (gedurende 3 weken met 100 en meer deelnemers uit meer dan 
25 landen). Eind jaren ’80 van de vorige eeuw schreef en presenteerde hij voor de 
VRT een Cursus Duits in 20 afleveringen. In 2003 werd hem door de Tsjechische 
Universiteit Olomouc een eredoctoraat verleend. 
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maart 2016

Eendaagse culturele uitstap – Louvain-la-Neuve 

De spanningen tussen de Vlaamse en Waalse 
gemeenschappen midden de jaren ’60 van de 
vorige eeuw noopten de Franstaligen van de Ka-
tholieke Universiteit van Leuven zich te vestigen 
in Wallonië. In Waals-Brabant was de kleine ge-
meente Ottignies bereid het project te herbergen. 
Op het plateau van Lauzelle wordt 920 ha aan-
gekocht om een nieuwe universiteit te bouwen. 
In 1972 gaat op 20 oktober het eerste academie-
jaar van start, anderhalf jaar na de eerstesteen-
legging op 2 februari 1971. Na 10 jaar is de over-
dracht van de verschillende faculteiten voltooid.

Eerder dan van een universitaire campus, los van 
de samenleving, gingen de ontwerpers van Lou-
vain-la-Neuve uit van het idee de Université Ca-
tholique de Louvain (UCL) volledig te integreren 
in een stad : ontmoetings- en uitwisselingsplaats 
tussen mensen. Als model gebruikten ze middel-
eeuwse en antieke steden, verschillend van de 
nieuwe steden van de jaren ’70. Dus geen zuiver 

functionele stedenbouwkunde met grote verspreide gehelen, verbonden met 
belangrijke wegennetten. Zo ontstond een universiteitsstad met een duidelijk 
menselijke dimensie: grotendeels autovrij, groen en toegankelijk. 

Op een betonnen plaat van 11,8 ha, die parkings en doorgangen overdekt, 
rust het centrum. De verschillende wijken, in klavervorm verspreid rond het 
centrum (Biéreau, Baraque, Hocaille, Lauzelle en Bruyères) hebben elk hun 
eigen functie en zijn gekenmerkt door straten, bochtige steegjes en pleintjes, 
die het voetgangersritme bepalen. De talrijke architecten lieten bij de bouw van 
het harmonieuze geheel hun creativiteit de vrije loop door uniforme bouwma-
terialen te gebruiken.

De harmonie wordt hier en daar onderbroken door opmerkelijke gebouwen, 
die structuur geven aan de stad, waarin openbare kunst nadrukkelijk aanwe-
zig is met een honderdtal beeldhouwwerken, fonteinen en muurschilderingen. 
Daarnaast zijn er ook het Museum van Louvain-la-Neuve en het bekende Her-
gé Museum, dat we zullen bezoeken.

Een autovrij stadscentrum, een wijk met alternatieve woonvormen, een dubbel 
afwateringsnet voor regen en afvalwater, een collectief verwarmingsnet met 
aardgas, een Huis voor Duurzame Ontwikkeling, beschermde natuurgebie-
den en talrijke burgerlijke en overheidsinitiatieven ondersteunen de opzet van 
duurzame ontwikkeling.



41

juni en september 2016

Meerdaagse culturele reis: De Vlämische Strasse – 
deel III – Het Balticum 

De Baltische staten - het Baltisch gebied of Balticum - omvatten een land-
strook ten oosten van de Oostzee en de Bocht van Gdańsk. In het noorden 
maakt de zuidkust van de Finse Golf er deel van uit. De Baltische staten zijn 
Estland, Letland en Litouwen. Deze drie landen behoorden tussen de twee 
wereldoorlogen tot de USSR /de Sovjet-Unie, maar zijn sinds begin de jaren 
negentig weer onafhankelijke democratieën.

De Baltische staten liggen in Noord-Europa, maar worden soms ook bij 
Oost-Europa gerekend. Alle drie de staten behoren sinds 2004 tot de Europe-
se Unie. De landen zijn heel laag en vlak. Een kenmerk van hun geografie zijn 
de duizenden meren.

Tot in de 13e eeuw werden Letland en Litouwen bewoond door Baltische 
stammen (niet-Slavisch): Lijflanders, Latgallen, Koeren, Zjemaïten, Jatvingen 
en Auksjitaïten. In Estland woonden toen Finse volken. In de 13e eeuw begon-
nen kruisridders van de Duitse Orde een expeditie naar de Baltische staten. 
Aan het einde van de 13e eeuw en de hele 14e eeuw door werden de Balti-
sche staten gekoloniseerd door Duitsland, dat toen het Heilige Roomse Rijk 
der Duitse Natie heette. Nederland en Vlaanderen hoorden toen eveneens 
bij dat Heilige Roomse Rijk, en zo vertrokken er ook Nederlandse en Vlaam-
se handelaars en kolonisten naar de Baltische staten, net als de Teuten uit 
de Kempen. De Baltische staten lagen op de handelsroute van Brugge naar 
Novgorod en verder naar Sint Petersburg. Die route wordt ook wel de “ Vlämi-
sche Straße “ genoemd.

Litouwen kwam in opstand en bevrijdde zich voor een groot deel van de Duit-
sers. Onder koning Gedimin (regeerde van 1306-1341) vormde Litouwen een 
eigen koninkrijk. De hoofdstad van dat koninkrijk werd Vilna (het huidige Vilni-
us). Begin 15e eeuw was Litouwen zelfs zo groot, dat het zich van de Oostzee 
tot de Zwarte Zee uitstrekte. Het was een machtig rijk. Onder koning Jagiello 
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(regeerde van 1377-1433) kwam er een unie tussen Litouwen en Polen. Sinds 
Jagiello de unie stichtte, werd Litouwen langzaam Rooms-Katholiek.

Eerst heerste de Duitse Orde over de Baltische staten, maar dat veranderde. 
De Hanze, een Noord-Duitse stedenbond, werd er de baas . Grote steden als 
Riga en Tallinn (heette toen nog Reval) gingen tot de Hanzesteden behoren. 
Van de 16e eeuw tot het begin van de 17e eeuw waren de Baltische staten 
de belangrijkste korenleveranciers van Europa. Estland en Letland zouden in 
de loop van deze twee eeuwen Luthers-Protestants worden. Litouwen bleef 
Rooms-Katholiek.

In de 17e eeuw werden de Baltische staten veroverd door het Zweedse Oost-
zeerijk. Daarop werden Estland en Letland in 1721 veroverd door Rusland . In 
1793 zou ook Litouwen veroverd worden door Rusland.

Vanaf de 19e eeuw nam de Russische invloed in de Baltische staten toe. De 
Baltische cultuur en de godsdiensten verdwenen echter niet. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog kwamen de Baltische staten voor korte tijd in handen van Duits-
land. Na de oorlog werden ze één voor één onafhankelijk, eerst Litouwen en 
toen Estland en Letland. Tussen de wereldoorlogen kenden de nieuwe landen 
twee dreigingen: de machtige Sovjet-Unie en het machtige Nazi-Duitsland. In 
1918 werd de stad Riga aangevallen door de Sovjet-Unie. In 1921 werden de 
Baltische staten lid van de Volkenbond. Uiteindelijk werden de drie landen in 
1940 ingelijfd door de Sovjet-Unie. Ze zijn opnieuw onafhankelijk geworden 
toen de Sovjet-Unie op 6 september 1991 uiteenviel.

Dag 1: Hasselt - Brussel - Helsinki 
Transfer naar de nationale luchthaven van Zaventem voor de vlucht naar Hel-
sinki. Helsinki ligt op het kruispunt van de Westerse en Oosterse cultuur; dit 
wordt weerspiegeld in de groene en levendige Finse hoofdstad. Aangekomen 
in Helsinki, rijden we met onze bus naar het centrum voor een kleine hap. 
Daarna neemt onze gids ons mee voor een eerste kennismaking met deze 
aantrekkelijke stad. We brengen een bezoek aan de wijken Kruununhaka en 
Katajanokka, die bekend staan voor hun prachtige Jungendstil-architectuur. 
We bezoeken tevens wijk Kampi met zijn Kiseleffhuis, universiteit en Dom. 
Daarna worden we naar ons hotel gebracht, waar we genieten van avondeten 
en overnachting. 

Dag 2: Helsinki - Tallinn
We beginnen ons eigenlijke bezoek aan de fascinerende Finse hoofdstad 
met een rondrit, die ons langs de havens brengt, langs Helsinkis hoofdstraat 
Mannerheiminkatu (genoemd naar voormalig president Mannerheim (katu = 
straat), het Parlementsgebouw, de Finlandia Hall en het Sibelius monument. 
We brengen eveneens een bezoekje aan de beroemde Kerk-in-de-Rots. We 
beëindigen de stadsrondrit met een lunch. In de namiddag bezoeken we het 
Seurasaari openluchtmuseum, een oase in het midden van de stad met cotta-
ges, boerderijen en manors van over heel Finland. Natuurlijk sluiten we af met 
een wandeling in het classicistische centrum van Helsinki, rond de Domkerk 
en bij de Zuidhaven, die als kern van de nieuwe hoofdstad in de eerste helft 
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van de negentiende eeuw werd gebouwd. Er zijn meer dan 60 musea en 
art galeries, talloze kerken en unieke bouwwerken te bewonderen. ’s Avonds 
nemen we de ferry van Helsinki naar Tallinn en genieten van een avondmaal 
aan boord. Tallinn heeft een charmante mengeling van middeleeuwse rust en 
modern stadsleven. Na aankomst in Tallinn begeven we ons naar ons hotel.

Dag 3: Tallinn
Na het ontbijt brengen we een eerste bezoek aan deze betoverende stad. De 
aan de Finse Golf gelegen Estse hoofdstad Tallinn heeft een relatief klein oud 
centrum met veel nauwe voetgangersstraatjes, pleintjes, hofjes en schitteren-
de oude stadsmuren.

Het middeleeuwse oude stadscentrum is in de zomer een drukke plaats met 
veel winkeltjes, galerijen, souvenirkraampjes, cafés en restaurants. De stads-
wandeling brengt ons langs de middeleeuwse stadsmuren naar het historische 
centrum, met het Toompea Kasteel, de 13e-eeuwse Domkerk, de 19e-eeuw-
se Russisch-Orthodoxe kathedraal van Alexander Nevski en het 15e-eeuwse 
stadshuisplein, gebouwd door de Oude Gilde om Tallinns deelname aan de 
Hanze te vieren. We genieten van de lunch in een lokaal restaurant. In de 
namiddag begeven we ons naar het Kadriorgpaleis. Dit paleis, gebouwd als 
een geschenk van Peter de Grote voor zijn vrouw Catharina I in 1720, is een 
perfect voorbeeld van barokke architectuur. Het Museum van Foreign Art in 
het Kadriorg paleis toont schilderijen, beeldhouwwerken, grafische kunst en 
West-Europese en Russissche kunst van de 16e tot de 20e eeuw. Middel-
eeuws diner in restaurant Peppersack en overnachting in ons verblijfshotel in 
Tallinn.
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Dag 4 : Tallinn – Pӓrnu - Riga
We vervolgen onze tocht langs de kustweg naar het Estse zomerresort van 
Pӓrnu. Pӓrnu is de bekendste Estse vakantieplaats en eveneens Hanzestad, 
havenstad en universiteitsstad. Het slaperige ritme van Pӓrnu verandert op 
slag wanneer de vlag van de Estse zomerstad over de zomerequinox wappert. 
Het leven aan het strand, festivals, nightclubs en het party-volkje zijn verhuisd 
naar hier. De stad is zeer charmant en bevat een 19e eeuws shopping district. 
Terwijl we door de stad kuieren, genieten we van de parken en de straatjes. 
We maken een kleine rondrit door het domein vooraleer we genieten van de 
lunch in een lokaal restaurant en verder rijden door het land van de bossen en 
wouden van Estland. We komen aan in Riga in de late namiddag; we checken 
in ons hotel in. Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel in Riga. 

Dag 5 : Riga
Ontbijt. Vandaag nemen we uitgebreid de tijd om Riga, de hoofdstad van Let-
land te verkennen. Riga is een middeleeuwse Hanzestad. We bezoeken er 
o.a. de Petrikerk; van op de trappen van dit bouwwerk heeft men het beste 
panorama over de stad. Dan volgen het kasteel van Riga met zijn 3 musea, 
de gotische Dom met één van de grootste pijporgels ter wereld en de oude 
gildehuizen. We zullen merken waarom Riga bekend werd als één van Eu-
ropa’s leidinggevende steden in de late 19e en vroege 20e eeuw wat de Art 
Nouveau stijl betreft. Riga beschikt over de grootste Europese concentratie 
van gebouwen in Jugendstil (Duitse Art Nouveau). Na de lunch maken we tijd 
om te genieten van een bezoek aan de badplaats Jurmala, het Letse zeere-
sort, beroemd om zijn houten architectuur en zandstranden. Lets diner in een 
stijlvol historisch restaurant in Riga. Overnachting in ons verblijfshotel in Riga. 

Dag 6 : Riga – Rūndale - Kruisenheuvel – Vilnius
Onderweg naar Vilnius, is het barokke Paleis Rūndale (Rundale Palace) van-
daag onze eerste stop, de vroegere zomerresidentie van de hertog van Koer-
land. Paleis Rūndale, het prachtigste meesterwerk van barokke architectuur 
in de Baltische Staten, ligt op 70 km van Riga. Het werd gebouwd in het 
eerste gedeelte van de 18e eeuw door de Italiaanse architect F.B. Rastrelli, 
het barokke Italiaanse genie, die een aantal van de mooiste gebouwen van  
St. Petersburg maakte, inclusief het Winterpaleis. Het professioneel ge-
renoveerde interieur van het paleis werd gedecoreerd met authentiek 18e 
eeuws meubilair, schilderijen en porselein. De meest indrukwekkende zalen 
zijn de Gouden Zaal, de Witte Zaal en de slaapkamer van de hertog van Koer-
land, Johan Ernst Biron. Het paleis beschikt over een mooi park in Franse stijl. 
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We reizen verder door de heuvels van Zuid-Letland. Nadat we de grens van 
Litouwen overgereden zijn, bereiken we al snel de Kruisenheuvel in Sauliai. De 
Kruisenheuvel, Kryziu Kalnas, gelegen op 12 km ten noorden van het kleine 
industriële stadje Siauliai, is het Lithouwse Nationale Pelgrimscentrum. Op een 
kleine heuvel staan vele honderdduizenden kruisen die de christelijke devotie 
voorstellen en de herdenking aan de Lithouwse nationale identiteit. We rijden 
door naar Vilnius, waar we in de late namiddag aankomen. Avondeten en 
overnachting in ons verblijfshotel in Vilnius.

Dag 7 : Vilnius – Trakai - Vilnius
Na het ontbijt rijden we naar Trakai, de middeleeuwse hoofdstad van Litou-
wen. We bezoeken het goed bewaarde Trakai kasteel, prachtig gelegen op 
een eiland in het meer van Galve. Na dit bezoek gaat de tocht verder naar 
Kaunas, de tweede grootste stad van Litouwen en de hoofdstad tijdens het 
interbellum. Kaunas is gelegen aan de samenvloeiing van de rivieren Nemunas 
en Neris en werd gespaard van verwoestingen tijdens de tweede wereldoor-
log. We genieten eerst van de lunch en brengen daarna een bezoek aan het 
centrum. Na de lunch rijden we terug naar Vilnius om het stadscentrum te 
verkennen. We bezoeken de oude stad met de Sint-Annakerk, de Sint-Pe-
trus-en-Pauluskerk, de kathedraal, de universiteit en de bedevaartkerk ‘Aus-
ras Vartai’ – ‘Poort van het Morgenrood’ met de miraculeuse Zwarte Madonna 
(in het Engels ‘Gates of Dawn’). Het historische centrum staat ook op de lijst 
van UNESCO als werelderfgoed; het lijkt wel een kluwen van allemaal smalle, 
kleine straatjes. In het centrum staat de kathedraal met de klokkentoren, en 
een antieke heidense tempel gewijd aan de god Perkunas; deze plaats lag 
oorspronkelijk binnen het versterkte gedeelte van het kasteel. In de vele smalle 
straatjes zien we heel veel monumenten van historische waarde, zoals de al 
genoemde Sint-Annakerk, een toonbeeld van gotische architectuur. 
Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 8: Vilnius – Brussel - Hasselt
Na het ontbijt maken we een rustige wandeling in de oude stad. 
Daarna vertrekken we naar de luchthaven. Ons vliegtuig brengt ons dan terug 
veilig naar huis.
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Vanaf het academiejaar 2015-2016 is er nog maar één soort abonnement:  
voor de volledige reeks van 27 lezingen en tegen de eenheidsprijs van € 70,00.
Wie geen abonnement neemt, kan afzonderlijke lezingen bijwonen tegen een 
entreegeld van € 8,00 per keer – bij voorkeur te betalen met Bancontact aan 
de ingang van het auditorium.
Zowel voor occasionele deelnemers als voor abonnees is er in de pauze tus-
sen lezing en vragenronde koffie in het cafetaria. 

INSCHRIJVINGEN

Wie vorig jaar lid was, krijgt automatisch een formulier toegestuurd, met de uit-
nodiging opnieuw in te schrijven. Die leden-cursisten van 2014-2015 hebben 
tot midden juni voorrang om hun abonnement te hernieuwen. Na ontvangst 
van het inschrijfgeld – € 70,00 voor iedereen – worden de cursistenkaarten 
2015-2016 toegestuurd.

Wie vorig jaar nog geen abonnement had, kan aan de onthaalbalie bij de in-
gang van gebouw D op de campus Diepenbeek een inschrijvingsformulier 
afhalen. Dit formulier is ook telefonisch verkrijgbaar op het telefoonnummer  
011 26 80 46.  Wie het ingevuld naar het vermelde adres stuurt, krijgt later 
een verzoek tot betaling. Na betaling van het verschuldigde bedrag wordt de 
cursistenkaart 2015-2016 toegestuurd.

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

Voor meer informatie over de lezingen 
Universiteit Hasselt | Campus Diepenbeek | Claire Prenten | Agoralaan,  
gebouw D | 3590 Diepenbeek – tel 011 26 80 46 – Claire.prenten@uhasselt.be 
www.uhasselt.be/seniorenuniversiteit 

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

PRAKTISCHE INFO
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