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Onder het motto “levenslang leren” wil Thomas More zijn expertise en 

deskundigheid in diverse vakgebieden graag met u delen. Universiteit 

derde leeftijd brengt u een boeiend programma met 25 lezingen door 

academici en specialisten over actuele en maatschappelijk relevante 

thema’s. 

Op de volgende pagina’s kunt u lezen wat we in het academiejaar 

2022-2023 voor u in petto hebben.

Alle praktische informatie vindt u op de achterzijde van deze folder.







4 oktober 2022

Luitenant-generaal Marc Thys 
(Vicechef Belgische Defensie) 

De Belgische defensie: een korte 
inleiding
‘De Luitenant-generaal spreekt in deze 
lezing over de evolutie van de Belgische 
defensie (en het budget voor defensie),  
gekoppeld aan de geopolitieke context 
door de jaren heen.
 Hij legt daarin de nadruk op de verande-
ring van het paradigma van ‘collectieve 
veiligheid’ naar ‘collectieve verdediging’ 
en de daaruit volgende implicaties op de 
Defensieorganisatie.
Deze openingslezing wordt muzikaal opge-
luisterd door harpistes Sophie Baguet en 
Lara Verbeeck.

11 oktober 2022

Prof. Ronnie Belmans 
(Katholieke Universiteit Leuven)

De energietransitie
De kernuitstap is een belangrijke 
discussie. Maar de kerncentrales produ-
ceren slechts drie à vier procent van ons 
jaarlijkse finale energieverbruik. De echte 
uitdaging ligt bij de overige 96 procent. 
Wat kan Europa doen in zijn stappen om 
een klimaatneutraal continent te worden? 
Wat betekent de energietransitie in de 
praktijk?

LEZINGEN



18 oktober 2022

Prof. Dr. Dirk De Geest 
(Katholieke Universiteit Leuven

Hugo Claus, genie of demon? 
Het werk van Hugo Claus blijft, ook tien 
jaar na zijn dood, lezers beroeren. De 
veelschrijver Claus heeft zich bezigge-
houden met poëzie en romans, maar 
eveneens met theater, vertalingen, 
essays en televisiewerk. Sommige van 
zijn werken - Het verdriet van België 
of Vrijdag - hebben vrijwel meteen bij 
hun verschijning een klassieke status 
verworven, andere teksten zijn onbe-
mind of zonder meer onbekend. Hoe dan 
ook is het oeuvre van Claus toe aan een 
herijking, ook al in het licht van de gewij-
zigde opvattingen over canon, literatuur, 
maatschappij en mens. 
Hoe begin je overigens aan zo’n 
hernieuwde kennismaking met de reus 
Hugo Claus? Welke teksten vormen een 
geschikte toegang, en welke kennis is 
daarvoor nodig? 
In deze lezing gaan wij in op leven en 
werk van de auteur in de context van 
zijn tijd. Daarbij wordt ook aandacht 
besteed aan de lectuur van enkele repre-
sentatieve teksten en fragmenten, zowel 
gedichten als proza. 

25 oktober 2022

Dr. Martha Claeys  
(Universiteit Antwerpen)

Mag ik nog trots zijn? Een filosofische 
benadering
Het kan zo fijn zijn om trots te zijn: einde-
lijk die promotie krijgen waar je zo hard 
voor werkte, je (klein)kind zien afstu-
deren, je niet schamen voor wie je bent. 
Trots kan ons belonen voor onze inspan-
ningen. Maar even vaak is de emotie een 
bron van ellende. 
Trots kan arrogant, entitled, en narcis-
tisch zijn. De emotie kan superiori-
teitsgevoelens in de hand werken en 
uitsluiting aanmoedigen. Denk aan de 
gewelddadige Proud Boys, de Ameri-
kaanse pro-Trump groep. 
Toch is trots ook vaak een motor voor 
legitiem protest. Trots kan een vraag 
zijn om gelijke behandeling. Het kan een 
weigering zijn om gekleineerd en gedis-
crimineerd te worden, zoals bijvoorbeeld 
in de Gay Pride het geval is. 
In deze lezing gaat de spreker op zoek 
naar de bron van die vele gezichten van 
trots. Wat betekent het eigenlijk om trots 
te zijn? Die vraag wordt verkend aan de 
hand van drie verschillende houdingen 
die we over onszelf kunnen hebben: zelf-
waardering, zelfrespect en zelfliefde.



8 november 2022

Dr. Elisabeth Vander Stichele 
(Geriater-seksuoloog, LEIF-arts)

Meisjes en wetenschap’: pleidooi voor 
eroticisme op elke leeftijd
Contact is een essentiële behoefte van 
elke mens. Seksualiteit is opgenomen 
in de rechten van de mens, en geldt dus 
ook voor ouderen. Contact en seksualiteit 
hebben beide een positief effect op onze 
gezondheid en welbevinden. Uiteraard 
is er tussen contact en seksualiteit een 
hele waaier: een diep gesprek kan intiem 
zijn, dansen kan erotiek opwekken. De 
seksuele fantasieën en daad zijn een indi-
viduele zaak. 
Als geriater-seksuoloog belicht de spreker 
voornamelijk de lichamelijke aspecten 
van het contact. Hoe lichamen in contact 
komen is afhankelijk van de omstandig-
heden: de leeftijd, eventuele medische 
problemen, het normale verouderings-
proces op de seksuele responscyclus, 
het aanpassen aan een leven met ziekte 
of een partner die ziek is, de invloed van 
medicijnen, enz. Maar ook de plaats van 
het vrouwelijk orgasme bij het ouder 
worden, als onderdeel van de meer femi-
nistische seksuologie en menopauze, 
zien als een weg naar een nieuwe, trage 
en sensuele erotiek, voor alleenstaanden 
maar ook voor homo of heteroseksuele 
(of ander diversiteiten) partners.

LEZINGEN

17 november 2022 (donderdag!)

Dr. Sabine Van Miert 
(Thomas More)

Insecten op je bord? Op naar een 
bio-economie met insecten en algen
De wereldbevolking groeit en voorspel-
lingen geven aan dat de wereld in 2050 
negen miljard mensen zal tellen. Tezelfder-
tijd neemt de nood aan voedingsproducten 
en -materialen toe, terwijl de huidige 
beschikbare grondstoffen afnemen. De 
bevolkingsgroei gaat gepaard met een 
toename aan afval en de jaarlijkse globale 
afvalproductie tegen 2050 wordt geschat 
op 27 miljard ton. Een groot deel van de 
biomassa die verloren gaat zijn organische 
reststromen of proceswaters die gekop-
peld zijn aan de productie en consumptie 
van voedsel, wat de duurzaamheid van de 
voedselketen beperkt. Om de toekomst 
veilig te stellen, is er nood aan duurzame 
grondstoffen die toepassing kunnen 
vinden in voedingsmiddelen, diervoeding 
en niet-voedingproducten. Daarnaast is 
het van groot belang om circulaire produc-
tiesystemen te ontwikkelen die organische 
reststromen omzetten tot waardevolle 
biomassa om zo de afvalberg te verkleinen 
en de voedselketen te verduurzamen. 
Insecten en algen kunnen een sleutelrol 
spelen in deze problematiek. 



22 november 2022

Dhr. Sammy Mahdi 
(Staatssecretaris voor Asiel en Migratie)

Migratie in deze tijd. Uitdagingen en 
beleid.
De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
bespreekt in deze lezing de hedendaagse 
uitdagingen en speerpunten over asiel en 
migratie en zijn beleid daarover.

29 november 2022

Prof. Thomas Hertog 
(Katholieke Universiteit Leuven)

Het ontstaan van de tijd. Reis met 
Stephen Hawking voorbij de oerknal.
Thomas Hertog werkte meer dan twintig 
jaar nauw samen aan de zijde van 
Stephen Hawking.
Hun centrale vraag: hoe is het mogelijk 
dat het heelal bij de oerknal de juiste 
voorwaarden kon creëren opdat er 
miljarden jaren later leven zou ontstaan? 
Hawking en Hertog kwamen tot het revo-
lutionaire inzicht dat er in de oerknal een 
diepere evolutionaire laag schuilgaat 
waarin de natuurwetten zelf mee veran-
deren en evolueren met het universum 
dat ze vormgeven. De oerknal is dus 
niet zomaar het begin van de kosmische 
evolutie, maar ook de oorsprong van 
materie en krachten, ja zelfs van ruimte 
en tijd. Deze lezing vertelt ook het verhaal 
van een bijzondere vriendschap tussen 
twee topwetenschappers en hun jaren-
lange zoektocht naar antwoorden op 
fundamentele vragen over ons bestaan. 
Hun baanbrekende onderzoek zet de 
manier waarop wij naar de kosmos - en 
bij uitbreiding naar onszelf als mens - 
kijken op losse schroeven.



6 december 2022

Mevr. Fabienne De Meulemeester 
(Amarant)

Vrouwelijke kunstenaars door de 
eeuwen heen, een terugblik via zelf-
portretten
Vrouwelijke kunstenaars zijn lange tijd 
onbekend gebleven. Onze kunstgeschie-
denis is geconstrueerd rond ‘grote mees-
ters’ en daarbij denken we onwillekeurig 
aan mannen. Toch hebben vele bijzonder 
getalenteerde kunstenaressen ook hun 
stempel op de kunstgeschiedenis gedrukt.
De renaissance kent de eerste hofschil-
deressen zoals Catharina van Hemessen 
in de Zuidelijke Nederlanden, in Italië 
Sofonisba Anguissola werkzaam aan 
het hof van Filips II van Spanje en Lavinia 
Fontana hofschilderes van Paus Clemens 
VIII. Tijdens de zeventiende eeuw zien 
we opmerkelijke persoonlijkheden zoals 
Artemisia Gentileschi, Judith Leyster en 
Michaelina Wautier. De achttiende eeuw 
wordt de periode van de internationale 
carrières: Rosalba Carriera kent een groot 
succes met haar vernieuwende pastel-
portretten, Anna Dorothea Therbusch, 
Adélaide Labille Guiard, Angelica Kauff-
mann en Elisabeth Vigée-Lebrun worden 
echte vedetten.
Deze lezing biedt een alternatieve terug-
blik op de kunstgeschiedenis. Het is een 
soort ontdekkingstocht waar we via 
zelfportretten kennis maken met enkele 
belangrijke vrouwelijke kunstenaars.

13 december 2022

Dr. Tom Van Daele
(Thomas More)

ePsychologie. Over technologie in de 
geestelijke gezondheidszorg.
Wanneer we ons niet goed in ons vel 
voelen, zoeken we al snel online naar 
antwoorden en hulp. Ook hulpverleners 
maken steeds meer gebruik van techno-
logie in therapie. Websites, apps, chat-
bots, wearables, serious games, virtual 
en augmented reality lijken veelbelo-
vende tools om ons te helpen omgaan 
met stress, depressie, paniekaanvallen, 
trauma, fobieën en eetstoornissen. Maar 
hoe zijn die behandelingen tot stand 
gekomen en wat is niet alleen hype, maar 
ook hulp? Deze lezing gaat in op een 
aantal van de vele mogelijkheden en toont 
aan de hand van intrigerende verhalen 
aan hoe technologie ook nu al een rol 
speelt in psychologische hulpverlening.
De inhoud van deze lezing is geïnspi-
reerd op het boek ‘ePsychologie. Over 
technologie in therapie’, dat Tom Van 
Daele recent schreef en is verschenen bij 
Academia Press.

LEZINGEN



20 december 2022

Mevr. Annabel Verbeke 
(regisseur)

Crossing borders. Reportage over The 
Troubles, het Noord-Ierse conflict.
Annabel Verbeke maakte de documen-
taire Four seasons in a day, onderdeel 
van de documentairereeks Border-
line, een collectie van zes films over 
markante, soms onbekende grenzen in 
en rond Europa. 
Aan de oostkust van het Ierse eiland 
loopt de grens tussen de Ierse republiek 
en Noord-Ierland in het midden van een 
adembenemend fjord, de Carlingford 
Lough. Een ferry vaart dagelijks heen 
en weer. We ontmoeten diverse passa-
giers afkomstig uit Noord en Zuid, elk 
met hun eigen ideeën en verhalen over 
die onzichtbare grens ergens diep in het 
water. De film onderzoekt de grens als 
menselijk concept voor identiteit. Hoe 
definiëren de bewoners zichzelf? Hoe 
kijken ze naar hun geschiedenis, hun 
actualiteit en hun toekomst? En vooral 
hoe kijkt men naar hen aan de andere 
kant van de grens?
De spreker wil in haar documentaire een 
caleidoscopisch, innovatief en duur-
zaam beeld schetsen die de lokaliteit en 
actualiteit van het onderwerp overstijgt. 
Geen journalistiek dus, maar een inter-
pretatie, persoonlijke analyse van een 
maatschappelijk fenomeen. In tijden van 

fake news, gepolariseerde discussies 
op sociale media, wil ze met haar films 
geen ‘waarheden’ verkondingen, maar 
wil ze aanzetten tot kritisch kijken naar 
alle evoluties in onze omringende maat-
schappij, om stil te staan en niet meteen 
kiezen tussen zwart of wit.
Maar hoe verloopt het proces van het 
maken van een documentaire nu eigen-
lijk en hoe ontwikkel je een veelbe-
sproken onderwerp tot een persoonlijke, 
relevante en duurzame film? 
In deze lezing wordt ingegaan op het 
concept van een auteursdocumentaire 
en het maakproces ervan. De research, 
het productieproces, de selectie van de 
personages en de samenwerking met 
hen, de opnames en de daarbij horende 
uitdagingen, het kiezen van de juiste 
beelden in montage. Four seasons in a 
day werd op vele internationale festivals 
vertoond, en Annabel Verbeke won er 
enkele prijzen mee. De film werd uitge-
zonden door Canvas, maar was ook op 
internationale zenders te zien, waar-
onder RTE, de Ierse nationale omroep.



LEZINGEN

10 januari 2023

De heer Jonathan Lambaerts 
(Thomas More)

Als lemmingen vooruit richting de 
afgrond. Over de Italiaanse filosoof 
Giorgio Agamben.
De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben 
(°1942) vergaarde destijds internatio-
nale faam door zijn kritiek op de War on 
terror. Tijdens de pandemie verraste hij 
vriend en vijand door een soortgelijke 
kritiek te ontwikkelen op het coronabe-
leid. Agamben werd verketterd. Toch 
is zijn kritiek op het coronabeleid het 
overwegen waard. Er schuilt een passi-
oneel betoog achter voor het huma-
nisme en een verdediging van de libe-
rale rechtstaat, waarin dit humanisme 
kon floreren. Beleid dat één van beide 
aantast, moet kritisch tegen het licht 
worden gehouden. Anders storten we 
ons, volgens Agamben, als ‘lemmingen 
de afgrond in’… Tijdens deze lezing gaan 
we dieper in op Agambens denken en zijn 
kritische kanttekeningen bij het gevoerde 
coronabeleid.

17 januari 2023

Dr. Johan Coppens  
(huisarts)

Ontstaan, organisatie, werking en 
betekenis van de palliatieve zorg in 
Vlaanderen
Deze lezing gaat over het ontstaan van 
palliatieve zorg en de ontwikkeling ervan 
wereldwijd. De definitie van palliatieve 
zorg vanuit de Wereldgezondheidsor-
ganisatie wordt toegelicht, de structuur 
en werking van palliatieve zorg in Vlaan-
deren worden uiteengezet, en de bete-
kenis van palliatieve zorg voor de patiënt, 
zijn naasten en de zorgverleners in de 
praktijk, wordt uitvoerig besproken.



24 januari 2023

Prof. Yves Stevens 
(Katholieke Universiteit Leuven)

Pensioen: zorgen voor morgen?
Tijdens deze lezing bespreekt de spreker 
het wonderlijke pensioenlandschap. De 
lezing valt uiteen in twee delen. In het 
eerste luik bekijkt hij de verschillende 
pensioenregelingen die België rijk is. 
Het onderscheid tussen werknemers, zelf-
standigen en ambtenaren wordt geduid. 
In het tweede luik worden de vele 
uitdagingen van onze pensioenstel-
sels bekeken. De beleidsopties van het 
verhogen van de pensioenleeftijd tot 
een hervorming van de arbeidsmarkt 
passeren de revue. 

31 januari 2023

Mevr. Johanna Spaey 
(Auteur)

De Eerste Wereldoorlog in woord en 
verbeelding
In 2005 publiceerde Johanna Spaey ‘Dood 
van een soldaat’, in 2007 ‘Vlucht’, in 2010 
‘De eenzaamheid van het westen’ en in 
2014 ‘Gewonde stad’. Drie fictieromans en 
een beeldroman die zich afspelen in of net 
na de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand 
van haar werk reconstrueert de auteur 
hoe de Grote Oorlog door gewone mensen 
werd ervaren: een dokter in een door Duit-
sers bezet dorp in Vlaanderen, een jonge 
moeder die na de brand van Leuven naar 
het neutrale Nederland vlucht, een Cana-
dese schilderes die in de verwoeste West-
hoek op zoek gaat naar haar gesneuvelde 
broers. ‘De Eerste Wereldoorlog in woord 
en verbeelding’ is geen klassieke vertel-
ling over gevechten en generaals, maar 
heeft het over de ontwrichting die oorlog 
teweegbrengt, een oorlog die van anderen 
een potentiële vijand en soms een bond-
genoot maakt, een oorlog ook die mensen 
wakker schudt en emancipeert, en tot op 
heden een stempel op Europa drukt. Tot 
slot legt de auteur zichzelf op de rooster 
en onderzoekt ze waarom in haar recente 
roman over de Rote Armee Fraktion, 
‘Oktober is de mooiste maand’, de Eerste 
Wereldoorlog weer onvermijdelijk opduikt.



7 februari 2023

Mevr. Leen Broeckx 
(Thomas More)

Mobiel (zorg)wonen: dé alternatieve 
woonvorm voor de toekomst?
René Froger zong het al: ‘een eigen huis, 
een plek onder de zon en altijd iemand 
in de buurt die van me houden kon. 
Iedereen droomt van een eigen plek met 
voldoende zelfstandigheid en privacy. 
De Vlaamse overheid versoepelde in de 
zomer 2021 de regels rond het mobiele 
zorgwonen zodat er alleen meldingsplicht 
nodig is en geen bouwvergunning om 
een tijdelijke, verplaatsbare zorgwoning 
bij een bestaande woning te plaatsen. 
Een zorgwoning is een kleinere woonge-
legenheid voor maximaal twee oudere 
of hulpbehoevende personen die bij een 
bestaande woning geplaatst wordt.
Versoepelde regels betekent kansen. 
Maar er zijn ook nog struikelblokken! 
LiCalab, de zorgproeftuin binnen 
Thomas More, voert sinds 2020 onder-
zoek uit met burgers en lokale besturen 
om de mobiele zorgwoning verder te 
ontwikkelen op maat van wat mensen 
nodig hebben. Tijdens deze uiteenzet-
ting toont LiCalab de resultaten en wordt 
er een stand van zaken gegeven over de 
regelgeving en de verdere uitrol van de 
mobiele zorgwoning in onze regio.

14 februari 2023

Dr. Liesbeth De Strooper 
(Erasmus Universiteit Rotterdam)

The Making of Impressionism. Over 
de ontwikkeling van de markt voor 
impressionistische kunst.
Hoewel het impressionisme tegen-
woordig tot de populairste stromingen 
in de kunstgeschiedenis behoort - en 
kunstenaars, publiek, museumconserva-
toren, auteurs, filmmakers, wetenschap-
pers en vele anderen inspireert - is onder-
zoek naar de ontwikkeling van de markt 
voor impressionistische kunst vanuit 
een breder perspectief beperkt. Daarom 
zal in deze lezing worden nagegaan hoe 
de markt voor impressionistische en 
post-impressionistische schilderkunst 
zich in de loop van de periode 1886-
2014 ontwikkeld heeft van een geridicu-
liseerde non-event tot een substantieel 
segment in de markt voor kunst. Om 
deze vraag te beantwoorden worden de 
verschillende factoren besproken die 
van invloed zijn geweest op de ontwikke-
ling van een markt voor impressionisti-
sche schilderkunst, zoals verzamelaars, 
canonvorming door musea en geleerden, 
en ontwikkelingen in de kunstmarkt zelf.

LEZINGEN



28 februari 2023

Dhr. Piet Lamberts-Van Assche 
(Thomas More)

Over kunst, opera en politiek
Dient kunst om ons te behagen, dient 
kunst om ons plezier te verschaffen 
of moet kunst ons inzicht en kennis 
bijbrengen? Moet kunst ons een spiegel 
voorhouden, moet kunst politiek zijn? 
Moeten theater en opera politiek zijn? 
In ‘Dramaturgie van een passie’, zijn intel-
lectuele testament, formuleerde Gerard 
Mortier, intendant van de Muntschouw-
burg van 1981-1991, het zo: “Het Euro-
pees theater is altijd uitgesproken politiek 
geweest. Het werpt vragen op over de 
condition humaine, de existentiële situ-
atie van de mens, zijn individuele relaties 
en zijn positie in het hart van de samenle-
ving. Nooit voorheen was het theater zo 
politiek geweest als in het Griekenland 
van de vijfde eeuw voor Christus. De 
opera, ontstaan uit onderzoek naar dat 
Griekse theater, moest dus wel politiek 
zijn.” Tot zover Gerard Mortier. 
In zijn lezing zal de spreker het hebben 
over de verhouding tussen kunst en poli-
tiek in het algemeen en tussen opera 
en politiek in het bijzonder. Hij hanteert 
daarbij twee invalshoeken. Een meer 
theoretische waarbij hij de vraag stelt 
naar wat soort kennis muziek ons kan bij 
brengen. Noem het een epistemologie 
van de muziek. En een meer praktische 

invalshoek die inzoomt op de manier 
waarop hedendaagse regisseurs opera’s 
van Richard Wagner regisseren en 
van wat ervoor nodig is om dat op een 
zinnige wijze te doen.



7 maart 2023
Dhr. Stefan Blommaert 
(VRT)

Het ‘Belt and Road Initiative’, of de 
Nieuwe Zijderoute van China
De Zijderoute spreekt tot de verbeelding. 
Het fenomenale handelstraject ontstond 
meer dan tweeduizend jaar geleden. 
Eeuwenlang trokken karavanen vanuit 
het Middenrijk – zoals China zichzelf 
noemt – in de richting van Europa, via 
Centraal-Azië en het Midden-Oosten. 
Zijde was lang niet het enige verhandelde 
product. China speelde toen een belang-
rijke economische rol in de wereld. Het 
land werd gerespecteerd, er werd naar 
opgekeken, er werd van geleerd.
Najaar 2013: de Chinese president Xi 
Jinping lanceert het idee van een nieuwe 
Zijderoute. Het Belt and Road Initia-
tive, zo noemt hij het. Xi wil het histo-
rische handelstraject (en de daaraan 
verbonden positie in de wereld) nieuw 
leven inblazen, door de transportinfra-
structuur in de landen langs de route 
te gaan vernieuwen. Wegen, spoor-
wegen, bruggen, pijpleidingen, ener-
giecentrales, havens, luchthavens. In 
Aziatische landen, in Kazachstan, Iran, 
Turkije, of dichter bij huis, in Centraal- en 
Oost-Europa, maar ook in Afrika, waar de 
Chinezen al een lange aanwezigheid en 
ervaring hebben.
Het project is niet onomstreden. Critici 
waarschuwen ervoor dat China al die 

infrastructuurwerken niet gratis bouwt. 
Er moet geld worden geleend door de 
betrokken landen, liefst bij Chinese 
banken. Maar vaak ligt het prijskaartje te 
hoog voor kleine landen met bescheiden 
reserves. Sri Lanka moest al een haven 
afstaan omdat het zijn schulden niet kon 
afbetalen. Montenegro kijkt op tegen 
torenhoge afbetalingen. En Chinese 
bedrijven nemen soms een loopje met 
milieunormen, of ze respecteren niet 
altijd de bij als normaal beschouwde 
arbeidsomstandigheden.
Maar China zet zijn indrukwekkende 
zijderouteplannen voort. Het kan ook 
bogen op een steeds gesofisticeerdere 
eigen technologie. Het Westen staat erbij 
en kijkt ernaar. Schoorvoetend probeert 
de Europese Unie een antwoord te 
bieden op de economische opmars uit 
het Oosten. Maar de concurrentiestrijd 
lijkt te worden uitgevochten met onge-
lijke wapens. Voorlopig is China aan de 
winnende hand. Het valt af te wachten 
wat de toekomst biedt.

LEZINGEN



14 maart 2023

Prof. Patrick Willems 
(Katholieke Universiteit Leuven)

Zowel meer overstromingen als droogte 
in Vlaanderen
In de zomer van 2021 deden er zich 
in Wallonië en Duitsland catastrofale 
overstromingen voor. De zomers daar-
voor waren zeer droog en warm. Vlaan-
deren is er erg kwetsbaar voor derge-
lijke extreme weersomstandigheden 
door onze hoge bevolkingsdichtheid en 
urbanisatiegraad. Wij zijn in Noordwest 
Europa de regio met de hoogste water-
schaarste. Bovendien zorgt de klimaat-
verandering voor zorgwekkende evolu-
ties. Maar hoe verandert het klimaat in 
Vlaanderen nu precies? En wat zijn de 
gevolgen? Meer watertekorten? Meer 
wateroverlast? En wat is de invloed van 
de toenemende urbanisatie? Moeten en/
of kunnen wij ons aanpassen?

21 maart 2023

Dr. Jill Puttaert
(Universiteit Leiden en Vrije Universiteit 
Brussel)

Pardon My French. Over de invloed van 
het Frans op de ontwikkeling van het 
Nederlands.
In traditionele geschiedenissen van de 
Nederlandse taal wordt in de hoofd-
stukken over de Vroegmoderne Tijd 
(ca. 1450-1800) vaak gesproken over 
de verfransing van het Nederlands, 
zowel in de Zuidelijke als de Noordelijke 
Nederlanden (grosso modo het huidige 
België en Nederland). Het Frans zou een 
grote invloed hebben uitgeoefend op de 
woordenschat en grammatica van onze 
taal. Bovendien zou de elite zich in het 
dagelijkse leven maar al te graag van het 
Frans hebben bediend. 
Onderzoek naar de werkelijke invloed van 
het Frans op basis van écht taalgebruik 
van toen is lange tijd echter schaars 
geweest. Het project Pardon my French? 
Dutch-French Language Contact in The 
Netherlands, 1500-1900 brengt hierin 
verandering door het (geschreven) 
dagelijkse taalgebruik onder de loep te 
nemen.
In deze lezing wordt nagegaan in welke 
mate het Frans daadwerkelijk invloed 
heeft gehad op aspecten van de Neder-
landse taal én onderzoeken we wat de rol 
van het Frans was voor de achttiende- en 



negentiende-eeuwse elite in Nederland. 
We kijken daarvoor naar bronnen uit het 
dagelijkse leven, zoals (familie)corres-
pondentie. 
Was de verfransing werkelijk zo diep-
gaand als traditioneel gedacht? En welke 
sociale factoren werkten het gebruik 
van het Frans door de elite mogelijk in 
de hand? Ook op die vragen worden 
antwoorden gezocht in deze lezing.

28 maart 2023
Prof. Walter Weyns
(Universiteit Antwerpen)

Wie? Wat? Woke? Dat verscherpte 
gevoel voor onrechtvaardigheid.
Woke’ betekent zoveel als een verscherpt 
gevoel voor onrechtvaardigheid.
Na Black Lives Matter, #MeToo, de 
klimaatzaak, het zwartepietendebat, 
de dekolonisatie van de witte westerse 
mentaliteit en de kritiek op heteronorma-
tiviteit vanuit de lgbtqia+-gemeenschap 
kun je er niet naast kijken. Films, boeken, 
auteurs, artiesten en zangers worden 
gecanceld of voorzien van een waarschu-
wing. Literaire canons gaan op de schop, 
de geschiedenis wordt herschreven en de 
taal gezuiverd. Universiteiten, gezagheb-
bende media en bedrijven zijn als de dood 
voor een misstap. ‘Wie wat woke?’ geeft 
duiding en analyse bij hoe we vandaag 
naar (on)rechtvaardigheid kijken. Waar 
komt de woke cultuur eigenlijk vandaan? 
Wat is de waarde van deze beweging? 
Zuivert zij de geesten of gooit ze al cance-
lend en klagend het kind met het badwater 
weg? De meningen over woke lopen sterk 
uiteen. Niet verwonderlijk, want de woke 
beweging zit vol paradoxen. Zij bekriti-
seert hokjesdenken, maar loopt achter 
vlaggen. Zij relativeert de waarheid, maar 
slaat een dogmatische toon aan. Zij voert 
complexe termen in, maar uit zich het 
liefst in simpele slogans en hashtags. 
Ze houdt van diversiteit, maar verkettert 
afwijkende meningen.



18 april 2023

Dhr. Bart Van Coillie 
(Thomas More)

Liever leven, liefhebben en liefkozen 
in 2023
De laatste jaren worden we met zijn allen 
regelmatig door elkaar geschud: een 
pandemie die niemand tot voor kort voor 
mogelijk hield, een even onverwachte 
als ongewenste Europese oorlog, een 
planeetbedreigende klimaatproblema-
tiek die maar niet opgelost geraakt… 
Tegen deze eerder sombere achtergrond 
komen oude zinvragen dwingender dan 
ooit boven water. Waarom leven we? 
Hoe moeten we leven om gelukkig, of 
minstens tevreden, door het leven te 
gaan? Hoe kunnen we beter samenleven 
en vrijen?
Meer dan ooit beseffen we dat het 
belang van deugddoende en ondersteu-
nende intieme relaties. Alleen lopen ook 
die niet vanzelf van een leien dakje. Wat 
maakt dat we nogal snel in elkaars haar 
zitten? Hoe gaan we best om met onver-
mijdelijke spanningen en ergernissen? 
En vooral: hoe komen we tot een intieme 
connectie met onze dierbaren? 
Op dergelijke zinvragen zijn geen 
pasklare antwoorden voorradig. We 
kunnen wel zoeken naar wegwijzers 
waarlangs ieder van ons zijn eigen weg 
mag vinden. De hechtingstheorie van 
John Bowlby is zo’n wegwijzer. Ze leert 

ons hoe we ons veilig kunnen voelen in 
relaties, zodat we een intieme verbin-
ding kunnen beleven met onze partner, 
kinderen, ouders, kleinkinderen en 
vrienden. Deze ervaren connectie doet 
mensen herleven op een onverhoopte 
manier. Ook het onderzoek van Sue 
Johnson, die de ‘Emotionally Focused 
Therapy’ (EFT) voor koppels ontwierp, 
vormt zo’n waardevolle wegwijzer. 
Mede op basis van zijn meer dan 25 jaar 
ervaring als gezins-, relatie- en seksthe-
rapeut toont de spreker via deze wegwij-
zers een hoopvolle weg naar een leven 
dat het waard is geleefd te worden, 
naar een intieme connectie met onze 
dierbaren, en naar een deugddoend lief-
kozen, waardoor partners beter kunnen 
genieten. 



25 april 2023

Prof. Koen Aerts
(Universiteit Gent)

Bevrijding, collaboratie en repressie: 
geschiedenis en herinnering
Het verleden van de jaren ‘40 leidt ook nu 
nog tot beroering en debatten op het poli-
tieke en publieke forum. Ook persoonlijk 
is de belangstelling groot. Vele mensen 
kennen de verhalen via familie uit eerste 
hand. De beeldvorming en herinneringen 
van bevrijding, collaboratie en repressie 
zijn vaak erg beladen en verschillend van 
wat we op basis van onderzoek weten. 
Deze lezing brengt dat spanningsveld in 
kaart met wat we weten vanaf september 
1944. Welke plaats kregen bevrijding, 
collaboratie en repressie in het collectief 
geheugen?

2 mei 2023

Dhr. Jos Meersmans
(musicoloog)

Schittering en tragiek. Over Robert en 
Clara Schumann en Johannes Brahms.
Jos Meersmans kruipt in de huid van 
Joseph Joachim. Hij was een jongetje 
van twaalf toen hij in het beroemde 
Gewandhaus van Leipzig zijn eerste 
vioolrecital mocht spelen. Daar heeft 
hij kennisgemaakt met Robert en Clara 
Schumann. Zij was toen al een gevierde 
pianiste. Hij was zwijgzaam en terug-
getrokken. Pas jaren later zou zijn ster 
even schitteren, maar al snel sloeg het 
noodlot toe. Tijdens het carnaval van 
1854 springt een krankzinnig geworden 
Schumann in de Rijn. Terwijl die arme 
Robert wegkwijnt in een instelling, huurt 
zijn vriend Brahms een kamer bij de 
Schumanns. Hij is veertien jaar jonger 
dan Clara, maar hij steunt en troost haar 
en zorgt mee voor de zeven kinderen. 
Wanneer Robert eenmaal gestorven 
is, ontstaat er afstand tussen Clara en 
Johannes. Waar lag de bron van deze 
verwijdering? Pas enkele maanden voor 
hij stierf, lichtte Brahms het tipje van de 
sluier.
Deze monoloog wordt geïllustreerd met 
zeventien muziekfragmenten. Clara 
Schumann heeft daarbij een centrale 
plaats gekregen. Zij was niet alleen een 
van de grootste pianovirtuozen van haar 
tijd, maar ze was ook een meer dan 
verdienstelijk componist.



Praktische info

DUUR  

Van 4 oktober 2022 t.e.m. 2 mei 2023

TIJDSTIP  

Wekelijks op dinsdag van 14.15 u. tot 16.45 u.

LOCATIE  

Thomas More, Campus Geel
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

PRIJS  

10 lezingen: 80 euro
5 lezingen: 45 euro
1 lezing: 10 euro

Toegangskaarten kunnen telkens ter plaatse aangekocht worden. 
Tickets zijn inclusief koffie/thee of frisdrank tijdens de pauze.

CONTACT 

Jurgen Basstanie
Tel. + 32 (0)14 56 23 10
udl@thomasmore.be
https://www.thomasmore.be/opleidingen/navorming/universiteit-derde-leeftijd
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