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Deutschlandjahr 2018 

In 2018 organiseert de Universiteit Hasselt een ‘Duitslandjaar’. Op uitnodiging van de Duitse ambassade zal 

de universiteit, in samenwerking met de stad Hasselt en de provincie Limburg, buurland Duitsland in de 

kijker zetten. Dit doen we aan de hand van academische en culturele activiteiten. Op die manier willen de 

universiteit, de stad en de provincie de bestaande academische, economische en culturele banden met 

Duitsland verder uitwerken en verdiepen. De organisatie van het ‘Duitslandjaar’ past in de visie van de 

Universiteit Hasselt rond internationale samenwerking. Prof. dr. Paul Janssen, erevicerector van de 

UHasselt, is curator van het Duitslandjaar.  

 

  



 

Kalender Duitslandjaar 2018 
MAAND  ACTIVITEIT 

 
Instelling 

30 januari ‘Limburg Lezing: De macht van Duitsland’ door prof. dr. 

Rochtus   

(18u, Universiteit Hasselt, Campus Hasselt)  

Provincie Limburg 

3 februari Orgelconcert Marcel van Westen, organist Aken  

(15u, Sint-Quintinuskathedraal Hasselt) 

Stad Hasselt 

8 februari  Gastcollege ‘Belastingszekerheid: een wereldwijde 

uitdaging vanuit een Duits standpunt’ 

Faculteit Rechten 

28 februari ‘Uitgelezen Hasselt’ met thema ‘Duitsland’ 

(20u, Het Smaaksalon, Hasselt) 

Stad Hasselt 

3 maart Orgelconcert Josef Still, domorganist, Trier 

(15u, Sint-Quintinuskathedraal Hasselt) 

Stad Hasselt 

April Internationaal mastercollege ‘De toekomst van wonen’ Faculteit Architectuur en 

Kunst  

5 mei Orgelconcert Ulrich Karg, Düsseldorf 

(15u, Sint-Quintinuskathedraal Hasselt) 

Stad Hasselt  

28 mei Workshop interculturele communicatie  School of Expert Education 

25-27 juni Summer school ‘Hyberbolic Conservation laws’ Faculteit Wetenschappen  

zomer Beiaardconcerten (met Duitse beiaardiers) Stad Hasselt 

4 augustus Orgelconcert Geerten van de Wetering brengt Duitse 

orgelmuziek 

(15u, Sint-Quintinuskathedraal Hasselt) 

Stad Hasselt 

24 -27 

September 

Interuniversitaire miniconferentie ‘functional coatings’ Faculteit Industriële 

Ingenieurswetenschappen 

Oktober  PhD symposium 'behaviour analysis' Faculteit Geneeskunde en 

Levenswetenschappen  

18 Oktober Fiscaal strafrecht in Duitsland en België : 

rechtsvergelijkend seminarie 

Faculteit Rechten 

18 Oktober Goethe-Concert 

(Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Hasselt) 

Universiteit Hasselt/Stad 

Hasselt 

Najaar Limburg Lezing Provincie Limburg 

http://sask.kunstencampushasselt.be/


 

Programma 
 
30 januari: ‘Limburg Lezing’ thema: Duitsland in Europa door prof. dr. Rochtus 

Dirk Rochtus (Bornem, 1961) is licentiaat in de Germaanse filologie en doctor in de politieke en sociale 
wetenschappen (Universiteit Antwerpen). Hij is hoofddocent internationale politiek en Duitse 
geschiedenis aan KU Leuven/Campus Antwerpen en senior fellow van het Zentrum für Europäische 
Integrationsforschung aan de universiteit van Bonn. Zijn nieuw boek ‘Duitsland: de macht van Merkel’ 
werd in september 2017 gepubliceerd. 

 

8 februari: Gastcollege ‘Belastingszekerheid: een wereldwijde uitdaging vanuit een Duits standpunt’ 

De faculteit Rechten organiseert een gastcollege met Prof. dr. Roman Seer van de Ruhr-Universität 
Bochum over ‘Tax certainty’. Vanuit een rechtsvergelijkend perspectief met Duitsland wordt getoond 
hoe de Duitse wetgever of fiscus deze voor ondernemingen en privépersonen uiterst belangrijke en 
wereldwijde uitdaging aanpakt. Deze en eerdere samenwerking promoten en versterken de 
onderzoekssamenwerking tussen professor Seer en professor Van de Velde van de UHasselt. 
Gedurende het college zal er voldoende ruimte zijn voor vragen, hierna zal er een netwerkreceptie 
georganiseerd worden. Dit event is toegankelijk voor een breed publiek uit zowel België als Duitsland: 
studenten, ondernemers en werknemers actief in Duitsland,…  

 

28 Februari: ‘Uitgelezen Hasselt’ 

In samenwerking met De Morgen en Vooruit Gent organiseert de Stad Hasselt het boekenprogramma 
‘Uitgelezen’ in het Smaaksalon. Vaste panelleden Jos Gysels, Anna Luyten en Fien Sabbe, delen, in gesprek 
met gasten Els Snick en Koen Peeters, boekentips uit. Op 28 februari staat ‘Uitgelezen Hasselt’ in het teken 
van Duitse literatuur. Muzikale intermezzo’s worden verzorgd door ‘And then came fall’.  

 

April: Internationaal mastercollege ‘De toekomst van wonen’ 

De faculteit Architectuur en Kunst organiseert een vijfdaagse interdisciplinaire masterclass rond 
ecologische woonwijken, met centraal thema: ‘De toekomst van wonen’. Deze masterclass wordt 
georganiseerd door de UHasselt, met inbreng van Duitse professoren en onderzoekers. 
De masterclass begint en eindigt met een studienamiddag voor de eigen studenten en docenten en 
docenten uit de Duitse partnerinstellingen (Trier, RWT Aachen, Fachhochschule Aachen, Kaiserslautern, 
Wuppertal, Siegen). Verder zullen studenten een week lang werken onder begeleiding van een 
expert/docent uit Duitsland. De masterclass staat open voor masterstudenten en docenten van de 
faculteit Architectuur en Kunst van de UHasselt en van de partnerinstellingen in Duitsland. Studenten 
kunnen deelnemen aan de workshopweek en de docenten worden uitgenodigd voor de 
studienamiddagen en de finale presentatie met jury. 

 

28 mei: Workshop interculturele communicatie met Duitsers 

De School of Expert Education organiseert een workshop om de Duitse cultuur toe te lichten en uit te 
leggen en te doen begrijpen om zo tot betere communicatie met Duitsers te komen. De workshop zal één 
dag of twee halve dagen in beslag nemen. Iedereen die professioneel in contact komt met Duitsers is 
welkom deel te nemen. Draft van het gebeuren is om een sessie te doen voor en met ondernemers omtrent 
hoe omgaan met Duitse cultuur. Professor Verjans leidt de workshop. 

 



 

 

25-27 juni: Summer school ‘Hyberbolic Conservation laws’  

De UHasselt is een partner in het onderzoeksproject, Interdisciplinary Union of Porous Media Research 
(NUPUS project), dat gecoördineerd wordt door de Universiteit van Stuttgart. Dit partnerschap creëert 
een interdisciplinaire omgeving om problemen rond ‘flow and reactive’ transport in poreuze media. Het 
doel van dit onderzoeksproject is het stimuleren van uitwisselingen van studenten en medewerkers, het 
organiseren van summer school, het geven van workshops, het begeleiden van studenten en gezamenlijke 
onderzoeksvoorstellen indienen.  
De summer school zal georganiseerd worden van de 25 tot de 27 juni 2018 en staat open voor 
onderzoekers (doctoraatsstudenten, postdoctorale onderzoekers en personeelsleden) die werken rond 
wiskundige modellering en numerieke simulatie van ‘flow and reactive’ transportprocessen, van zowel de 
UHasselt als van de universiteiten in Duitsland.. Tijdens de drie dagen zullen docenten uit Stuttgart, 
Göttingen en Aken naar de UHasselt komen.  

 

zomer: Stad Hasselt - beiaardconcerten 

In de zomer vinden, naar goede traditie, in Hasselt verschillende beiaardconcerten plaats. In het kader 
van het Duitslandjaar, nodigt de stad een of meerdere Duitse beiaardiers uit. De namen worden later 
bevestigd en gecommuniceerd.  

 

24-27 september: Interuniversitaire miniconferentie ‘functional coatings’ 

De faculteit Industriële ingenieurswetenschappen organiseert een event dat masterclasses en een 
miniconferentie combineert, tussen 24 en 27 september met als onderwerp ‘functional coatings’. Experts 
van Vlaamse universiteiten worden gevraagd om een deel van het programma voor hun rekening te 
nemen. Het doel van de conferentie is training van jonge onderzoekers. Tijdens de conferentie worden 
opleidingen en seminaries voor (post)doctorale onderzoekers georganiseerd; opleiding rond het 
communiceren over onderzoeksactiviteiten en –resultaten; alsook opleiding over het organiseren van 
contacten met relevante internationale partners.  
Deze summer school/miniconferentie wordt gespreid over vier dagen en is toegankelijk voor 
masterstudenten, doctoraatstudenten, postdoctorale studenten en onderzoekers van Vlaamse en Duitse 
instellingen.  

 

Oktober: PhD symposium 'behavioural analysis' 

Elk jaar organiseert de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen een PhD symposium in 
samenwerking met de doctoral school. Het thema van het volgende symposium is ‘behavioural analysis’, 
waarbij gedragstesten in diermodellen centraal zullen staan. Veel toponderzoekers in Duitsland werken 
rond dit onderwerp. De bedoeling van dit symposium is dan ook om de contacten met deze onderzoekers 
te versterken en om een nieuwe samenwerking op te starten. Duitse onderzoekers worden uitgenodigd 
keynotes te brengen. Dit event is toegankelijk voor alle onderzoekers van de faculteit Geneeskunde en 
Levenswetenschappen, het netwerk van de faculteit en voor Duitse onderzoekers.  
 

18 Oktober: Fiscaal strafrecht in Duitsland en België : rechtsvergelijkend seminarie 

De faculteit Rechten organiseert in oktober een seminarie over fiscaal strafrecht, toegankelijk voor fiscale 
strafrechtspecialisten uit België en Duitsland. Tijdens dit seminarie worden verschillende fiscaal 
strafrechtelijke onderwerpen juridisch naarst elkaar gelegd en vergeleken. Men zal het onder andere 



 

hebben over inlichtingenuitwisseling en gebruik van inlichtingen van buitenlandse administraties of van 
informanten. Daarnaast zal het ook gaan over vennootschappen in belastingparadijzen.  
Dit seminarie zorgt voor samenwerking met juridische wetenschappers uit Duitsland en bevordert de 
uitbouw van grensoverschrijdend fiscaal strafrechtelijk onderzoek met Duitse partnerinstellingen. 

 

18 Oktober: Goethe-concert 

Tijdens het Goethe-concert worden woord en muziek gecombineerd, teksfragmenten van Goethe en over 
Goethe worden afgewisseld met muzikale intermezzo’s.  Michel Kempeners zorgt voor de voordracht en 
wordt bijgestaan door solist Karlijn Noten en pianist Peter Jeurissen. Locatie voor het evenement is de 
Academie van de stad Hasselt.  

 

Stad Hasselt – orgelconcerten 

De stad Hasselt organiseert elke eerste zaterdag van de maand om 15u stedelijke orgelconcerten in de 
Sint-Quintinuskathedraal van de stad Hasselt. Dit jaar nodigt de stad verschillende Duitse organisten uit 
en wijdt een concert aan Duitse orgelmuziek.  

 
 


