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EDITORIAL/ VOORWOORD
Dear Reader,
UCSIA is pleased to present its second newsletter. Through this biannual newsletter, distributed in October and
January, we aim to inform you of the many UCSIA initiatives. It presents you with an overview of recent and future
national and international projects.
UCSIA projects are developed along specific criteria. The main requirement is that each project should comply with
high academic standards and allow for a multidisciplinary approach. It should focus on a topic of societal relevance
with attention for the ethical implications. Finally, it should engender a multiplier effect in either academic or
professional circles. These objectives are ambitious, but they provide, as stipulated in our mission, the opportunity to
take on relevant societal challenges that demand further academic reflection.
The international academic projects evolve around three main topics: culture, religion and society and their
interaction. Academic expertise from the University of Antwerp and leading international academic institutes is
attracted through association with scholars acting as project promoter. This ensures a qualitative input from a
variety of disciplines such as philosophy and theology, political and social sciences, economic sciences,
communication sciences, anthropology, ecology etc.
Last semester UCSIA organized an international SCRIBANI seminar on ‘Climate Change’ and an international
workshop on ‘Christian and Muslim Minorities in the Middle East and Europe’. We have the pleasure of informing
you of the international projects scheduled for the coming semester. We start with an international workshop and
public conference on ‘Multiculturalism and Intercultural Communication’, followed by an international conference,
realized in collaboration with the Institute for Jewish Studies of the University of Antwerp, on ‘The Jewish Book in a
Christian World’. This semester the international UCSIA Chair will be occupied by professor Zurcher (University of
Leiden) who will teach two courses on Turkey at the University of Antwerp. The annual lecture in the framework of
the Chair ‘Jef van Gerwen ’is also programmed.
On the level of the national projects, UCSIA pursues its course in highlighting issues related to the role of theology,
religion and ethics in contemporary society. In the coming weeks UCSIA offers two seminars following the
publication of the Dutch translation of the ‘Compendium of the Social Doctrine of the Church’, the traditional
conference for teachers of religion, a lecture and master class cycle on ‘Darwinism’ and a lecture on the
institutionalisation of the Jewish religious community. We attract your attention to two new initiatives. We launch a
lecture series on ‘People in the Margin’ and in May we organise for the first time a conference for former students
of the Flemish Jesuit colleges.
Finally this newsletter informs you of recent publications which were edited last semester as a spin-off of earlier
UCSIA activities.

Geachte lezer,
UCSIA is blij u de tweede editie van zijn semestriële nieuwsbrief voor te stellen. Met deze nieuwsbrief, die telkens in
oktober en januari verschijnt, willen wij u nog beter informeren over de vele activiteiten van UCSIA. Zoals u reeds
weet, geeft de nieuwsbrief een overzicht van de projecten die onlangs afgerond werden, zowel internationale als
nationale, alsook van projecten die nog op stapel staan.
De UCSIA-projecten worden aan de volgende criteria getoetst. Voorop staan academische kwaliteit en
multidisciplinaire aanpak. Daarnaast behandelt elk project een thema dat maatschappelijke relevantie heeft en
waarbij aandacht voor de rol van zingeving en levensbeschouwing een centraal gegeven is, ten slotte streeft een
UCSIA-project naar een multiplicatoreffect zowel in de academische als in de professionele sector. Deze
doelstellingen houden een ambitieuze kwaliteitsnorm in, maar ze geven tevens de mogelijkheid, overeenkomstig onze
missie, in te spelen op relevante maatschappelijke uitdagingen die academische verdieping vragen.
Op het vlak van de internationale academische projecten werken we rond de grote thema’s van cultuur, religie en
maatschappij en hun onderlinge verwevenheid. Daarbij kunnen we rekenen op de deskundige inbreng van
academische partners, zowel van de Universiteit Antwerpen als van wereldvermaarde academische instituten. Zeer
verscheidene vakdisciplines komen hierbij aan bod: filosofie, politieke en sociale wetenschappen, theologie,
economie, recht, ecologie, communicatiewetenschappen, antropologie, enz.
Het voorbije semester organiseerde UCSIA het internationale SCRIBANI seminarie over ‘Climate Change’ en een
internationale workshop over ‘Christian and Muslim Minorities and the Middle East and Europe’. Graag
informeren we u reeds over de internationale projecten voor het komende semester. We gaan van start met een
internationale workshop en publieke studienamiddag over ‘Multiculturalism and Intercultural Communication’ en
in samenwerking met het Instituut voor Joodse Studies van de Universiteit Antwerpen, organiseren wij een
internationaal congres over ‘The Jewish Book in a Christian World’. Dit semester staat eveneens de internationale
UCSIA leerstoel geprogrammeerd, ingevuld door professor Zurcher (Universiteit Van Leiden) die in de context
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hiervan twee cursussen over Turkije aan UA zal doceren. Ook de jaarlijks internationale lezing van de leerstoel ‘Jef
Van Gerwen’ werd geprogrammeerd.
Op vlak van het Nederlandstalige programma blijft UCSIA de ingeslagen weg volgen, met name bijzondere aandacht
vragen voor thema’s betreffende de rol van theologie, religie en ethiek in de hedendaagse samenleving. De komende
weken biedt UCSIA twee studiedagen aan naar aanleiding van de publicatie van de Nederlandse vertaling van het
‘Compendium van de sociale leer van de Kerk’, heeft ons traditioneel congres voor godsdienstleerkrachten opnieuw
plaats en vervolgen wij de lezingencyclus met master classes over ‘darwinisme’ en programmeren wij een lezing over
de institutionalisering van joodse geloofsgemeenschappen. Uw bijzondere aandacht vragen we voor twee nieuwe
initiatieven. Vooreerst starten we een lezingenreeks op over ‘Mensen in de marge’ en in mei 2008 houden we voor de
eerste keer een congres voor de oud-leerlingen van de Vlaamse jezuïetencolleges.
Tot slot willen we u met deze nieuwsbrief nog informeren over onze publicaties die naar aanleiding van de
activiteiten van het voorbije semester gerealiseerd werden.
Christiane Timmerman, Academisch Directeur/Academic Director UCSIA
Luc Braeckmans, Onderdirecteur/Co-Director UCSIA

INTERNATIONAL PROJECTS
In Retrospect
¾

Climate Change: A Challenge for Global Social Justice – lecture - Oct. 11th 2007
In the framework of the annual network meeting of the European SCRIBANI Jesuit network (www.scribani.net ),
which is coordinated by UCSIA and in the wake of the last SCRIBANI conference on "Africa and Europe
Cooperation in a Globalised World" (organised in Munich in September 2006 by the Institut für
Gesellschaftspolitik), UCSIA organised a public lecture on "Climate Change: A Challenge for Global Social
Justice" on October 11th at the University of Antwerp, followed by a workshop on the topic for the SCRIBANI
network on October 12th. Key note speakers were professor Robert Spicer of the Centre for Earth, Planetary, Space
and Astronomical Research (CEPSAR) of the Open University, UK and professor Jean-Pascal van Ypersele of the
Institute of Astronomy and Geophysics Georges Lemaître of the Université Catholique de Louvain and Vice-Chair
of the IPCC Working group II. In the workshop, François Gemenne, FNRS fellow and PhD candidate at the Centre
for Ethnic Migration Studies (CEDEM), Institute for Human and Social Sciences, University of Liège and at the
Institut d'Etudes Politiques of Paris, presented his research findings on the topic of environmental migration and, to
conclude, Michael Reder, Scientific Coordinator of the Institut für Gesellschaftspolitik, gave a presentation of the
research project on climate change and justice he coordinates, as a possible response from a Jesuit institution to the
challenge of climate change. At the time of the proceedings the Nobel Prize for Peace was awarded to Al Gore and
the Intergovernmental Panel on Climate Change, in which guest speaker van Ypersele plays an important role, for
their efforts in advancing the awareness of climate change.

¾

Christian and Muslim Minorities in Transition in Europe and the Middle East – international workshop - Dec. 5th7th 2007
UCSIA organized a three-day international workshop to investigate mirror experiences of Christian and Muslim
religious minorities both in Europe and the Middle East in their changing relationship with the majority culture and
the way global influences incite them to rethink and adapt their position in society. The promoter of the workshop
was Johan Leman, Director of the Interculturalism, Migration and Minority Research Centre (IMMRC) of the
Catholic University Leuven and it was attended by 16 doctoral students from both regions. Guest speakers were
Lenie Brouwer, assistant professor at the Department of Social and Cultural Anthropology at the Free University in
Amsterdam, John Donohue SJ, director of the Center for the Study of the Modern Arab World at the University StJoseph in Beirut, Dick Douwes, professor of History of the non-Western Societies at the Faculty of History and
Arts of the Erasmus University Rotterdam, Jamal Khader, chairman of the Department of Religious Studies at
Bethlehem University, Peter Mandaville, associate professor of Government and Politics and Co-Director of the
Center for Global Studies at George Mason University, Tariq Modood, professor of Sociology, Politics and Public
Policy and the founding director of the Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship at the University of Bristol
and Herman Teule, professor of Eastern Christianity, head of the Institute of Eastern Christian Studies, Radboud
University, Nijmegen.
In the framework of this workshop UCSIA organized two public sessions. On December 5th a session was held on
the situation of Christian Minorities in the Arab world featuring guest speakers Henri Teissier, Archbishop of
Algiers and Elias Khalife Hachem, Superior General of the Maronite Order in Lebanon. They were introduced by
professor Emilio Platti of the Centre for Interdisciplinary Research on Religion of the Catholic University of
Leuven. He himself is well acquainted with the situation in Egypt through his affiliation with the Dominican
Institute for Oriental Studies in Cairo. On December 7th a second session, on the initiative of professor Felice
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Dassetto of the Center for Interdisciplinary Research Islam in the Contemporary World (CISMOC) of the Catholic
University of Louvain-la-Neuve, was devoted to European Islamic Thought with leading Muslim intellectuals
Mohamed Mestiri of the International Institute of Islamic Thought in Paris and Rachid Benzine of the Religious
Observatory at the Institute for Political Studies in Aix-en-Provence.
Upcoming (consult www.ucsia.org for latest details)
¾

Multiculturalism and Intercultural Communication – international workshop and conference – March 11th-12th
2008
UCSIA organizes, in collaboration with the linguistics department of the University of Antwerp, a two-day
international workshop on actual urban multilingualism from a sociolinguistic, anthropological and educational
perspective with attention for realistic linguistic policy options able to respond to the reality of multilingual
institutional life in the city. On the first day ten European experts will exchange their research findings on the topic
in a closed workshop, while on the second some of them will animate a master class for students at the University
of Antwerp to be followed by a half-day conference in Dutch for local actors confronted with this issue in their
professional life.

¾

The Jewish Book in a Christian World – international conference – June 25th-27th 2008
This international conference seeks to bring together scholars from Europe, Israel and the USA to Antwerp to
explore the impact of the printing and distribution of Jewish books on the Christian world on the occasion of the
exhibition of a unique collection of Hebrew typological materials at the Museum Plantin-Moretus. By focusing on
the cultural significance of Hebrew printing both for Jews and Christians and by taking advantage of recent
advances in the history of Hebraica and Jewish books, this conference will not only enhance the scholarship in this
area but will also contribute to the public awareness of Christians and Jews about their joint legacy, shaped to a
considerable degree in the cultural environs of Antwerp itself. The conference is primarily aimed at national and
international scholars. In the context of interfaith dialogue as well as through the cooperation with the museum it
will, undoubtedly, also attract a larger public interested in the subject.
The conference program will consist of two evening lectures and one and a half day conference with 12 academic
experts. The keynote speaker at the opening lecture of June 25th will be Anthony Grafton, professor at the
Department of History of Princeton University, New York and at the evening lecture of June 26th David Ruderman,
Joseph Meyerhoff Professor of Modern Jewish History at the Department of History of the University of
Pennsylvania will talk about “The People and the Book: the Invention of Print and the Transformation of Jewish
Culture”.
To subscribe contact marijke.celis@ua.ac.be or tel.: 03/220.49.60 or fax: 03/707.09.31

NATIONALE PROJECTEN
Terugblik
¾

Detentie, herstel en levensbeschouwing – studiedag - 8 nov. 2007
Op 8 november organiseerde UCSIA een studiedag over detentie, herstel en levensbeschouwing aan UA, die werd
bijgewoond door professionals actief in Vlaamse en Nederlandse penitentiaire inrichtingen, vertegenwoordigers
van parketten, federale en Vlaamse overheden en het Ministerie van Justitie van Nederland. De studiedag speelde
in op de noodzaak van een grondige analyse van ons strafsysteem vanuit een aantal tekortkomingen en de wijze
waarop het maatschappelijke debat hierover gevoerd wordt. Onze gevangenissen zijn overbevolkt en onderbemand,
de dienstverlening is ontoereikend en het contact met bezoekers minimaal. De publieke opinie ligt hier niet van
wakker. Het straffen van misdaad is nog steeds gekleurd door de notie van vergelding en niet van herstel. Er is
nood aan een ethischer beleid. Dankzij een nieuw wettelijk kader gebaseerd op de “restorative justice” benadering
wordt daar nu ruimte voor gecreëerd. De studiedag vertrok vanuit de herstelgedachte en ging daarna dieper in op
het recht op levensbeschouwelijke begeleiding, twee centrale elementen uit de nieuwe wet. Substituut-procureur
des Konings van het parket van Dendermonde, Yves Van Den Berge, lichtte het nieuwe juridische kader toe en
criminoloog Ivo Aertsen (KULeuven) het concept van herstelrecht. Hierop werd dieper ingegaan in een
panelgesprek dat actoren uit verschillende geledingen van de sector samenbracht: de federale overheid (Hilde
Guffens), de Vlaamse overheid (Wilfried Meyvis), bemiddelingsorganisaties Suggnomè en De Rode Antraciet (Leo
Van Garsse en Jan Vanherp) en de werkvloer (herstelconsulent Dirk Dufraing). Daarna kwam de rol van
levensbeschouwing aan bod. Dit werd ingeleid door theoloog Jacques Haers SJ (KULeuven) die sprak vanuit zijn
ervaring als pastorale begeleider. Jurist Adriaan Overbeeke (UA en Vrije Universiteit Amsterdam), ontleedde
daarna in detail het recht op levensbeschouwing van de gedetineerde zoals bepaald in de nieuwe basiswet.
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Gevangenispastor Achiel Neys, die de ontwikkeling in het gevangeniswezen al decennialang van binnenuit
opvolgt, schetste een historiek van de praktijk die aantoonde dat de recente juridische ontwikkeling inzake detentie
revolutionair is. Tot slot boog gevangenispastor Anne-Mie Jonckheere zich over de vraag wat de rol van de
levensbeschouwelijke begeleider inzake de toepassing van de herstelgerichte gedachte wel kan zijn.
¾

Kerk op weg naar een missionaire beweging – pastoraal seminarie met de Vlaamse bisdommen - 28 en 29
november 2007
Zestig beleidsverantwoordelijken uit de 5 Vlaamse bisdommen en het vicariaat Brussel vergaderden op 28 en 29
november 2007 in de Oude Abdij te Drongen. Elk bisdom beschreef hoe het de opdracht tot “missionair handelen”
interpreteert en aanpakt. Het bleek dat, ondanks de grote druk op de parochies en de pastores, in de voorbije twee
jaren de wil en het enthousiasme voor een nieuwe aanpak de bovenhand haalden.
Professor Jozef Wissink, hoogleraar praktische theologie aan de Katholieke Theologische Faculteit van de
Universiteit van Tilburg, analyseerde hoe de kerk zowel instituut, gemeenschap als beweging is en welke kansen of
beperkingen dit inhoudt voor de parochie. Hij schetste een typologie van geloofsgemeenschappen en/of pastores en
gaf aan wat missionair handelen voor elk van die types betekent. Hij wees de bijpassende (theologische)
kerncompetenties aan om leiding te geven. Professor Johan Verstraeten van de KULeuven stelde modellen van
spiritueel leiderschap voor. Professor emeritus Ernest Henau vertolkte zijn visie op christelijke
gemeenschapsopbouw. Ook nu weer waardeerden de deelnemers de kwaliteit en diepgang van de inleidingen en de
ruime gelegenheid om ervaringen en inzichten uit te wisselen met deelnemers uit andere bisdommen.
Het seminarie werd georganiseerd door de Pastorale Dienst van de Universiteit Antwerpen, met name door Johan
Vanhoutte SJ en Gert Van Langendonck, met professor Roger Weverbergh en de heer Jean Bastiaens (Centra voor
Christelijke Vorming) als leden van de stuurgroep.

¾

Van stamcelonderzoek tot eiceldonatie: een ethische reflectie over de vermarkting van het vrouwelijke lichaam –
studiedag - 8 dec 2007
Op 8 december 2007 organiseerde UCSIA een nieuwe studiedag over bio-ethiek, en meer bepaald over de
bezorgdheid van een nieuw soort exploitatie van de vrouw onder invloed van de biotechnologie. Hiervoor werden
nationale en internationale experts in de materie uitgenodigd: professor emeritus Donna Dickenson (Birkbeck
College, University of London), Guido Pennings (professor bio-ethiek, Universiteit Gent), Herman De Dijn
(professor wijsbegeerte, KULeuven), Bart Hansen (postdoctoraal onderzoeker, Centrum voor Biomedische Ethiek
en Recht, KULeuven) en CD&V-senator Mia De Schamphelaere.
Tot zeer recent werd bij stamcelonderzoek enkel nagedacht over het statuut van het embryo. Dit veranderde met het
Hwang schandaal dat het probleem van kopen en verkopen van menselijke eicellen op de voorgrond bracht. In haar
lezing onderzoekt Donna Dickenson kritisch de ethische en wetenschappelijke argumenten voor en tegen het
gebruik van eicellen. Ze bespreekt tevens wetgevende alternatieven die eiceldonatie of eicelverkoop voor
onderzoeksdoeleinden reguleren. Donna Dickenson pleit ervoor om donoren meer zeggenschap te geven naarmate
het afstaan van lichaamsmateriaal meer moeite kost en ze daarbij grotere risico’s lopen. Bedrijven en
onderzoeksinstellingen krijgen nu ook op die gronden zeggenschap over lichaamsmateriaal. Levert hun inspanning
een uniek product op, dan kunnen ze er zelfs een patent op aanvragen. Bovendien wordt het nemen van risico’s
(financieel) beloond.

¾

Zijn er grenzen aan een darwinistische levensbeschouwing? – lezingenreeks - 12 dec. 2007
In 2007-2008 organiseert UCSIA vijf lezingen onder de titel Zijn er grenzen aan een darwinistische
levensbeschouwing? Met deze (gedeeltelijk Engelstalige) lezingenreeks onderzoekt UCSIA de spanning tussen
religie en wetenschap aan de hand van het voorbeeld van het darwinistische denken. Oorspronkelijk een
verklarende wetenschap in het specifieke domein van de biologie, is de theorie van Darwin vandaag
getransformeerd tot een paradigma met universelere aanspraken dat voor elk aspect van het menselijke leven en
denken relevantie kan hebben.
Op woensdag 12 december en donderdag 13 december 2007 organiseerde UCSIA de eerste lezing met aansluitend
seminarie. Professor Johan Braeckman (Universiteit Gent) gaf een inleidende lezing met aandacht voor het leven en
werk van Charles Darwin. De essentie van Darwins moordbekentenis is dat er geen ‘ontwerp’ of ‘design’ is. De
mens was niet verwacht, noch bedoeld, in de kosmos of de natuur. Hij is daarentegen het resultaat van een blind,
mechanisch proces.

¾

Schepping, shopping of sociale rechtvaardigheid? Katholiek sociaal denken over de strijd tegen armoede en
milieubedreigingen - lezing i.s.m. KVHU door drs. E. Van Stichel (KULeuven) - maandag 17 december 2007
Deze lezing was gewijd aan het thema van de intergenerationele en intragenerationele rechtvaardigheid in het
aanschijn van wereldwijde ongelijkheid, extreme armoede, schending van mensenrechten en ecologische
uitdagingen. In 2007 vierde de katholieke Kerk de 40ste verjaardag van de Encycliek “Populorum Progressio” dat
sterk in de lijn lag van het economische groeimodel. Recente ontwikkelingen in het katholieke sociale denken
leggen de nadruk op herverdeling in plaats van toename van de productie, alsook op soberheid en het beperken van
de consumptiecultuur.
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Binnenkort (consulteer tevens www.ucsia.org)
¾

Van Rerum novarum tot global warming. Compendium van de sociale leer van de Kerk - voorstelling van de
Nederlandse vertaling van het compendium en studiedagen - 24 januari, 16 april en 18 juni 2008
In “Rerum Novarum” (1891) analyseerde de Kerk de verhouding tussen kapitaal en arbeid. De Kerk ontwikkelde
haar sociale leer sedertdien systematisch. Ze past basisprincipes zoals de waardigheid van de menselijke persoon,
het algemeen welzijn of subsidiariteit en solidariteit toe op wereldwijde maatschappelijke uitdagingen aangaande
arbeid en ondernemen, economie, gezin, politiek en democratie, vrede en internationale ontwikkeling en recent ook
leefmilieu. De Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede heeft in 2004 de sociale leer gebundeld en
samengevat in één overzichtelijk geheel: het “Compendium van de sociale leer van de Kerk”.
UCSIA en het Internationaal Instituut Kanunnik Triest (IICT) verleenden hun medewerking voor de vertaling en
bekendmaking van het boek (op donderdag 24 januari 2008) zodat een breed publiek in Vlaanderen en Nederland
toegang krijgt tot de sociale leer. UCSIA en IICT organiseren twee studiedagen die de plaats en de betekenis van
het Compendium analyseren en duiden. De studiedag van 16 april (Gent) onderzoekt de inhoud en de betekenis van
de sociale leer in het economische en sociale domein. De studiedag van 18 juni (Antwerpen) is gewijd aan
interreligieuze aspecten. Telkens geven deskundigen uit binnen -en buitenland een uiteenzetting gevolgd door een
gedachtewisseling met de deelnemers.
Enkele markante sprekers worden verwacht: Mgr. James Reinert (Pauselijke Raad Rechtvaardigheid en Vrede),
Broeder dr. R. Stockman f.c., Ludwig Vanheucke SJ, prof. dr. J. Verstraeten (KULeuven), prof. M. Hornsby-Smith
(University of Surrey, UK), dr. M. Bouzigard SJ (Loyola University, USA), J. Vignon (Europese Commissie),
professor D. Loy (Xavier University, USA) en professor D. Novak (University of Toronto, Canada).

¾

Op zoek naar een krachtige leer- en onderwijsomgeving voor het vak rooms-katholieke godsdienst congres – 21 en 22 feb. 2008
Op 21 en 22 februari 2008 organiseert UCSIA het godsdienstonderwijscongres “Op zoek naar een krachtige leeren onderwijsomgeving”. Dit congres richt zich specifiek tot godsdienstleerkrachten, vakverantwoordelijken in het
secundair onderwijs en lectoren van de lerarenopleiding. Dit jaarlijkse congres biedt hen de kans te leren van de
ervaringen van collega’s uit andere scholen en op de hoogte te blijven van recente pedagogische ontwikkelingen in
hun vakgebied. Er wordt speciale zorg besteed aan toegankelijkheid voor alle leerkrachten: workshops en
werkwinkels per graad wisselen af met gemeenschappelijke lezingen, discussies en filmfragmenten. De rode draad
is de vraag hoe de leerkracht van de godsdienstles een krachtige leer- en onderwijsomgeving kan maken.

¾

Zijn er grenzen aan een darwinistische levensbeschouwing? – lezingenreeks 13/14 feb., 5/6 en 19/20 maart 2008
In het voorjaar van 2008 organiseert UCSIA nog vier lezingen onder de titel “Zijn er grenzen aan een
darwinistische levensbeschouwing?” Een eerste lezing had plaats op 12 december (zie hoger). In 2008 zijn nog vier
(gedeeltelijk Engelstalige) lezingen gepland:
Darwinian Explanations and Socio-Cultural Processes - 13 en 14 februari 2008
Daniel Nettle, reader in psychology, School of Biology and Psychology, Newcastle University, UK
Binnen de menswetenschappen worden ‘evolutionaire’ verklaringen vaak in tegenstelling gebracht met
rivaliserende ‘sociale’ en ‘culturele’ verklaringen van hetzelfde fenomeen. Professor Nettle argumenteert dat
deze tweedeling misleidend is en dat menswetenschappers niet moeten kiezen tussen verschillende
verklaringsmodellen, maar enkel tussen verschillende verklaringen. Zonder te wedijveren met socio-culturele
verklaringen, kunnen evolutionaire argumenten interessante inzichten bieden in de mechanismen die aan de
basis liggen van sociale en culturele activiteiten. Hij illustreert zijn stelling met voorbeelden als
partnerpreferenties, het mannelijke eergevoel en voedseltaboes waarvoor zowel socio-culturele als
evolutionaire verklaringen kunnen gegeven worden.
Can Darwinism Tell Us What It Is to Be Human? - 5 en 6 maart 2008
John Dupré, professor of philosophy of science, University of Exeter and director of Egenis, UK
Prof. Dupré wil in zijn lezing onderzoeken wat de darwinistische wereldbeschouwing juist inhoudt en welke
bediscussieerbare interpretaties daarvan moeten worden uitgesloten. Dupré stelt voor een minimalistische visie
te hanteren die vertrekt van de feiten van de evolutie en van de aanspraak dat natuurlijke selectie de centrale
kracht is in het evolutionaire proces. Dupré meent dat dit wereldbeeld een fundamenteel aspect is van een
naturalistisch wereldbeeld en essentieel is voor de verklaring van een grote reeks biologische fenomenen.
Om een aantal redenen heeft de evolutieleer echter weinig voorspellingskracht. Dit verklaart waarom
evolutionaire overwegingen hoogstens als heuristiek kunnen dienen om empirisch weerlegbare hypotheses te
genereren over de menselijke wilsbeschikking. Gezien de hoge snelheid van de menselijke evolutie de laatste
millennia, is het echter zelfs niet waarschijnlijk dat het een bruikbare heuristiek zou zijn.
The Evolution of God? Darwinism and Religion - 19 en 20 maart 2008
Alister McGrath, professor of historical theology at Oxford University, and senior research fellow at Harris
Manchester College, Oxford.
Wat is het belang van het darwinisme voor het geloof in God? In zijn lezing onderzoekt en evalueert professor
McGrath verschillende darwinistische uiteenzettingen over de oorsprong van religie. Hij gaat specifiek in op de
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analyses die naar voor werden gebracht in 2 belangrijke recente publicaties: Richard Dawkins The God
Delusion en Daniel Dennett’s Breaking the Spell. Bijzondere aandacht gaat uit naar de wijze waarop
godsdienstcritici het darwinisme gebruiken en naar de transformatie van het darwinisme van een
wetenschappelijke theorie tot een algemene wereldbeschouwing.
Wie is die sterkste die overleeft: over de evolutionaire oorsprong van moraliteit - 9 en 10 april 2008
Prof. dr. Jan A.R.A.M. van Hooff, emeritus hoogleraar gedragsbiologie en voormalig hoofd van de
onderzoeksgroep Ethologie en Socio-ecologie, Universiteit Utrecht
In de natuur heerst een harde strijd om het bestaan en daarin overleven de sterksten; volgens de ‘survival of the
fittest’. Dat is de harde wet van de evolutie. De winnaars dragen de genetische aanleg van de eigenschappen,
die hen zo succesvol maakten, over op hun nageslacht. Dat zullen dus eigenschappen zijn, die ten goede
komen aan de zelfhandhaving, zoals assertiviteit, dominantiedrang en agressie. Voor eigenschappen als
altruïsme, onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid lijkt dus geen ontwikkelingsmogelijkheid te bestaan. Die
zouden toch meteen moeten worden weg geselecteerd? En toch treffen we dit soort eigenschappen alom in de
natuur aan, en niet alleen bij de mensen. Weerlegt dat dan niet het darwiniaanse evolutiemodel? Nee! De tekst
waarmee we deze samenvatting begonnen blijkt een grove karikatuur te zijn; het is maar een deel van de
waarheid. Gedragsbiologische en theoretische onderzoekingen tonen aan dat het darwiniaanse evolutiemodel
wel degelijk de ontwikkeling kan verklaren van eigenschappen die bijdragen tot de harmonie van sociale
gemeenschappen en tot de intoming van zelfzuchtige neigingen. We krijgen zo zicht op de evolutionaire basis
van moraliteit, een verschijnsel dat traditioneel gezien wordt als een product van een unieke menselijke
culturele en ethische ontwikkeling.
¾

Twee eeuwen institutionalisering Joodse gemeenschappen in België – lezing i.s.m. KVHU – 17 maart 2008
Op 17 maart 1808 decreteert de Franse overheid hoe de joodse gemeenschappen - ook die in onze contreien - zich
moeten organiseren. De overheid schept daarmee een structuur die men wel met consistoriaal jodendom aanduidt.
Geschetst wordt wat het Franse 19de-eeuwse overheidsbeleid ten aanzien van de joodse gemeenschappen inhield.
Vervolgens wordt gepoogd een antwoord te formuleren op de volgende vragen: kan de 21ste-eeuwse overheid voor
haar religiebeleid inspiratie opdoen bij het Napoleontische model? Welke grenzen zijn er anno 2008 aan het
overheidsoptreden gesteld die anno 1808 niet golden?

¾

Mensen in de marge – lezingenreeks – daklozen - 8 mei 2008
UCSIA wil met deze vierdelige lezingenreeks, gespreid over 2008-2009, de aandacht vestigen op vier doelgroepen
in de marge van de maatschappij die nog te weinig aandacht krijgen en die, omwille van hun specifieke situatie,
dreigen tussen de mazen van het bestaande sociale vangnet te vallen. Deze doelgroepen zijn interessant als
toetssteen voor het beleid, omdat zij nopen tot meer creatieve strategieën en hun complexe situatie vraagt om een
meer geïntegreerde aanpak over verschillende sectoren heen. Er wordt geopteerd voor nieuwe doelgroepen die
symbool staan voor toekomstige ontwikkelingstendenzen waarmee het beleid steeds sterker zal worden
geconfronteerd en doelgroepen die slachtoffer zijn van problematische situaties die nog onderbelicht blijven in het
publieke debat.
Een eerste lezing met professor Luc Goossens, sociale huisvesting, OASeS-UA, Freek Spinnewijn, historicus en
directeur van de “Fédération éuropéenne d’associations nationales travaillant avec les sans-abri” (FEANTSA) en
Pascal De Decker, socioloog en Belgisch correspondent voor FEANTSA, is geprogrammeerd voor 8 mei en
behandelt de situatie van de dakloze. De dakloze valt vaak uit de boot in het bestaande opvangsysteem van de
sociale huisvesting omdat hij/zij in de verdrukking komt wegens de eis van sociale mix en criteria van leefbaarheid.
Het profiel van de dakloze is niet eenduidig en er is een toenemende diversificatie (bvb. nieuwe daklozen ten
gevolge van interne Europese migratie). Het aantal daklozen neemt bovendien onrustbarend toe. De oorzaken die
aanleiding geven tot dak- en thuisloosheid zijn ook niet onder één noemer te vatten. Welke creatieve oplossingen
heeft het beleid te bieden?
De volgende sessies zullen gewijd zijn aan vrouwen op de vlucht voor huiselijk geweld, jongeren, depressie en
zelfmoord en kinderen zonder papieren.

¾

Secundair jezuïetenonderwijs, traditie met toekomst – congres – 24 mei 2008
In een geglobaliseerde kennismaatschappij is onderwijs belangrijker dan ooit. Onderwijs moet bijgevolg steeds
evolueren, ook onderwijs met een eerbiedwaardige traditie. Daarom buigen de oud-leerlingenverenigingen van de
Vlaamse jezuïetencolleges zich op 24 mei 2008 over de eigenheid van scholen met een ignatiaanse traditie en over
hun toekomst. UCSIA organiseert i.s.m. de Federatie van de oud-leerlingenbonden van de Vlaamse
jezuïetencolleges aan de Universiteit Antwerpen een studienamiddag met als gastsprekers Dominique Salin SJ,
professor aan de jezuïetenfaculteit Theologie van Parijs (Centre Sèvres), Paul Yperman, Voorzitter Vlaamse koepel
van jezuïetencolleges (CEBECO) en voorzitter Europese koepel van jezuïetencolleges (JECSE), Nikolaas Sintobin
SJ, Secretaris Internationaal Ignatiaans Jeugdnetwerk (InYgo) en Johan Verschueren SJ, Directeur Xaveriuscollege
Borgerhout, Antwerpen. Dit wordt gevolgd door een paneldebat met oud-leerlingen, gemodereerd door journalist
Bruno Huygebaert (VRT).
Voor inschrijving neem contact op met marijke.celis@ua.ac.be of tel.: 03/220.49.60 of fax: 03/707.09.31
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CHAIRS and SCHOLARSHIPS
¾

UCSIA Chair
UCSIA installed a Chair at the University of Antwerp to offer renown international scholars an opportunity to teach
courses and take part in the multidisciplinary academic areas of interest to UCSIA.
In 2007, the Chair was held by Jürgen Friedrichs, emeritus professor of sociology at the University of Cologne
(Germany). During the second semester of the academic year 2006-2007, he taught an interfaculty master course on
“urban sociology” and a bachelor course on “globalization”. On May 23rd 2007, professor Friedrichs gave a public
lecture on “Social and Religious Problems of Migrant Integration in Germany”. Professor Jan Vranken of
OASeS/University of Antwerp acted as host during his stay.
In 2008, the Chair will be held by prof. dr. E.J. Zürcher. He is an Turkologist and historian and holds the chair of
Turkish studies at the University of Leiden. In Antwerp, he will teach two courses on Turkish history, as a
showcase of the complex and intricate relation between religion, culture and society. The bachelor course will be
on “Modern History of Turkey” (18th century - 21st century); the master course is entitled “Imperium and Nation
State”. Professors Marnix Beyen and Henk De Smaele of the Department of History (UA) will act as hosts.

¾

UCSIA Scholarships
In the academic year 2006-2007, UCSIA offered scholarships to:
• Beatrice Hanssen, professor of Germanic Languages and Literatures at the University of Georgia (USA). With
professor Vivian Liska of the Institute for Jewish Studies (UA) acting as a promoter, she worked on “Walter
Benjamin’s Theory of Eingedenken”.
• Jeffrey Müller, professor of History of Arts at Brown University (USA). His promoter was professor Bruno
Blondé (Department of History, UA). Prof. Müller carried out a research project on “Visual Communication
and Contra-Reformation in Antwerp: 1566-1801”. On June 29th he gave an expert seminar on the
“Brotherhood of the Holy Trinity to Free Christian Slaves and its Images in the Saint-Jacobs Church of
Antwerp”.
In the academic year 2007-2008, UCSIA offered a scholarship to:
• Clyde Wilcox, professor of Political Sciences at Georgetown University (USA). His research project was
entitled “Religious Parties in Europe” and promoted by professor Cas Mudde (UA, Department of Political
Sciences).

¾

Leerstoel Van Gerwen SJ
Deze leerstoel werd opgericht ter nagedachtenis aan Jef Van Gerwen SJ (1952–2002) die alom erkenning genoot
voor zijn academische expertise inzake bedrijfsethiek, een discipline die hij introduceerde in Vlaanderen.
Op 15 oktober 2007 vond de tweede editie van de leerstoel Jef Van Gerwen SJ plaats, met professor J. George
Frynas als gastspreker. Het thema “Maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en ontwikkeling”
werd ingeleid door professor Luc Van Liedekerke, promotor van de leerstoel en docent bedrijfsethiek aan de
Universiteit Antwerpen en de KULeuven.
George Frynas is Professor of Corporate Social Responsibility and Strategic Management aan de Middlesex
University Business School in London. Hij stelt vast dat veel bedrijven zich sterk maken om ambitieuze
ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken maar achteraf ontgoocheld blijken en afhaken. Ze vinden CSR niet
langer geschikt om sociale problemen te verhelpen en besluiten dat ‘ontwikkeling’ aan overheden en NGO’s moet
overgelaten worden. In veel Afrikaanse landen ontbreekt het echter aan een ernstig bestuur en het publiek verwacht
van de bedrijven dat zij publieke noden lenigen. Professor Frynas onderzocht het analytische kader en de
empirische evidentie over de impact van CSR op ontwikkeling. Hij documenteerde deze inzichten met een aantal
studies, zoals over de olie- en gassector in Nigeria. Een aansluitend paneldebat liet stemmen uit de praktijk horen
van Christophe Zyde, Business Line Manager Aankoop en Raffinage van Umicore en Marc-Olivier Herman van
Broederlijk Delen.
Op 21 januari 2008 werd de derde editie van de leerstoel ingericht met als sprekers professor Kenneth Goodpaster
(Koch Endowed Chair in Business Ethics, University of St. Thomas, USA) en professor Jeffrey Smith (Associate
Professor of Philosophy, University of Redmond, USA). Het thema is “Teleopathie of de morele crisis van het
kapitalisme”.
Voor inschrijving neem contact op met marijke.celis@ua.ac.be of tel.: 03/220.49.60 of fax: 03/707.09.31
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PUBLICATIONS/ PUBLICATIES

Compendium van de sociale leer van de Kerk
Uitgeverij LICAP
Formaat: 550 pagina’s, 154 x 210 mm.
Prijs: 20 €, slechts 18 € voor deelnemers aan de UCSIA-studiedagen over de sociale leer.
Verzending per post: 3,63 €/exemplaar portkosten.
Bestellen bij marijke.celis@ua.ac.be
maar overschrijven naar LICAP cvba op rek. nr. 435-0296501-52 (Kredietbank)

Tot op heden is de sociale leer van de kerk verspreid over een zeer groot aantal bronnen zoals concilieteksten,
encyclieken en andere pauselijke geschriften, teksten van de kerkvaders, enz. De Pauselijke Raad voor
Rechtvaardigheid en Vrede bundelde in 2004 de sociale leer in één overzichtelijk compendium. UCSIA en IICT
stimuleerden de Nederlandse vertaling die zopas verscheen bij LICAP.
Het eerste deel van het compendium somt de fundamentele principes van de sociale leer op, zoals de waardigheid van
de menselijke persoon, het algemeen welzijn, subsidiariteit en solidariteit. Het tweede deel past deze principes toe op
arbeid, ondernemen en economie, maar ook op thema’s als gezin, politiek en democratie, vrede en internationale
ontwikkeling en leefmilieu. Telkens komen de meest relevante theologische, filosofische, morele, culturele en pastorale
aspecten aan bod. Het derde deel geeft de ruimte aan voor pastorale actie en lekenengagement.
Het boek telt 350 bladzijden tekst en uitgebreide broncitaten. Het is voorzien van een thematisch register van 200
bladzijden.

Markante jezuïeten uit de Lage Landen
Canisius • Verbiest • Lessius • Regout
Mark Rotsaert sj en Barbara Segaert (red.)
Uitgeverij Peeters, Leuven, 2007
112 pagina’s, vierkleurendruk, 240 x 170 mm.
Prijs: 35 €, slechts 25 € voor deelnemers aan de studiedag over jezuïetenonderwijs.
Verzending per post: 3 €/exemplaar portkosten.
Bestellen bij marijke.celis@ua.ac.be
en betalen op rekening 735-0058391-82 van vzw UCSIA
Naar aanleiding van het Jubeljaar van de Sociëteit van Jezus organiseerde UCSIA in 2006 een lezingenreeks gewijd aan
vier markante jezuïeten uit de geschiedenis van de Sociëteit. De rijkelijk geïllustreerde publicatie ‘Markante jezuïeten
uit de Lage Landen’ bundelt de lezingen die door Vlaamse en Nederlandse academici werden gebracht over Petrus
Canisius, Leonardus Lessius, Robert Regout en Ferdinand Verbiest. Zij onderscheidden zich door hun innoverende
benadering van cruciale ethische thema’s in maatschappelijk relevante sectoren: onderwijs, economie, volkenrecht,
ontdekking van vreemde culturen. Hun drijfveren en verwezenlijkingen inspireren nieuwe initiatieven van de Sociëteit
van Jezus. Daarvan getuigen de huidige werking van UCSIA en het SCRIBANI-netwerk van Europese jezuïetencentra.

Europe and the Historical Legacies in the Balkans
Raymond Detrez en Barbara Segaert (red.)
Uitgeverij P.I.E. PETER LANG
Formaat: 186 pagina’s, 150 x 220 mm.
Prijs: 26,90 €, wie deelnam aan de workshop/lezing over het thema betaalt slechts 20 €.
Verzending per post: 3 €/exemplaar portkosten.
Bestellen bij marijke.celis@ua.ac.be
en betalen op rekening 735-0058391-82 van vzw UCSIA
The enlargement of the EU with the Balkan countries has met with the skepticism of many. Although EU-admission is
primarily a matter of economic and political concerns, questions of cultural import are readily brought into play: does
the country in question conform sufficiently to ‘our’ standards of a “European identity”? The problematic status of the
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Balkans in this respect largely consists in their common Byzantine and Ottoman legacies. By focusing on Bulgaria and
its neighbours Romania, Greece and Turkey, the authors of this collection attempt to elucidate how mutually
incompatible the ‘cultural identity’ of the Ottoman ‘successor states’ and that of Europe are. Ample attention is devoted
not only to the perception of the Balkans in the West, but also to the self-image of people in the Balkans and
perceptions they hold of the West. If anything like a Balkan identity can be said to exist, what is its relation to the
various ethnic, national, religious and linguistic communities? Notably, what was and is the role played by religion in
nation-state formation? The relationship with Europe forms the thread that runs through the discussion of these issues.

Niets nieuws zonder de zon
De competenties van de leerkracht als levensbeschouwelijke pedagoog
Luc Braeckmans (red.)
Formaat: 134 pagina’s, 240 x 170 mm.
Prijs: 15 €, slechts 10 € voor deelnemers aan het congres godsdienstonderwijs.
Verzending per post: 3 €/exemplaar portkosten.
Bestellen bij marijke.celis@ua.ac.be
en betalen op rekening 735-0058391-82 van vzw UCSIA

Leerkracht godsdienst. Je zal het maar wezen. Jongeren schuiven hun grote vragen op jouw (school)bord. Onrecht,
globalisering, spanningen tussen religies en culturen, de zin van het leven … in een seculiere samenleving.
Met welke competenties kun je als levensbeschouwelijk pedagoog aan de slag? Pastoraal theoloog Herman Van de
Spijker maakte een onderscheid tussen ‘volmachtcompetenties’ en ‘bekwaamheidscompetenties’. Zes vooraanstaande
Vlaamse theologen, pedagogen of kerkjuristen beschrijven in dit boek wat deze competenties inhouden voor de
hedendaagse leerkracht godsdienst in Vlaanderen.
Volmacht. De samenleving, de Kerk en de inrichtende macht geven de godsdienstleerkracht een formele opdracht.
Hij/zij stelt zich ‘geloofwaardig’ op, als getuige van de traditie waarbinnen hij/zij opvoedt.
Competentie. Leerkrachten godsdienst zijn professionals die kunnen theologiseren bij het leven ‘zoals het is’. Ze
communiceren open en constructief met hun leerlingen, in gesprek met de tradities. En ze staan persoonlijk stevig in
hun schoenen. Het schoolvak is een labo voor nieuwe zijnswijzen en de leerkracht kan vele kleuren geven aan het vak.
Waar mensen verbonden zijn, openbaart zich het Rijk Gods en ontstaat gemeenschap. De leerkracht godsdienst slaagt
erin hiervan duurzame tekens naar boven te brengen.
Uitgaven i.s.m. partners
¾

Reading Tocqueville from Oracle to Actor – Ed. Raf Geenens, Annelien De Dijn, Palgrave Macmillan, 2007
The essays collected in this volume aim to set up a dialogue between the ‘historical’ and ‘contemporary’
Tocqueville. In what ways does a contextualization of Tocqueville throw new light on his relevance as a political
thinker? How can a focus on his embeddedness in the political culture of the nineteenth century contribute to our
understanding of his political thought? Or, conversely, how has the usage of Tocqueville’s writings in day-to-day
political debate influenced the reception of his work both in the past and today? By addressing these questions, this
collection of new essays sets out to provide fresh insights into the specificity of Tocqueville’s contribution to
modern political thought. This publication was realised as a spin-off of the UCSIA conference held in Antwerp on
December 8th and 9th 2005 at the occasion of the 200th anniversary of de Tocqueville.

¾

Socialisme, religie en morele waarden - Acta van het colloquium en avonddebat van 28 november 2006
Op dinsdag 28 november 2006 organiseerden UCSIA en de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik
de Man het colloquium “Socialisme, religie en morele waarden”. Het programma wenste de draagwijdte van de
historische en hedendaagse discussie over de relatie tussen socialisme, religie en morele waarden te onderzoeken.
Hiervoor nodigden de organisatoren een aantal nationale en internationale sprekers uit waaronder Gareth Stedman
Jones, Bert Altena, Bart Tromp, Lode Hancké, Staf Nimmegeers en Mark Eyskens. De acta zijn een weergave van
de lezingen en debatten die plaats vonden gedurende dit colloquium.
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UCSIA Discussion Papers Online
UCSIA proposes a service to affiliated academic partners to pre-publish articles (in English, French or Dutch) on a
special web spot on the UCSIA website on topics related to important issues in contemporary society.
For conditions for submission and review procedure consult www.ucsia.org under the heading “Discussion Papers”
and have a look at the papers already online and freely downloadable:
1. Migration and the Shadow Economy by Liesbet Okkerse
2. Sustainable Solidarity, Migration and Labour Market Reform by Walter Nonneman
3. Het multiculturele debat. Zijn culturen gelijkwaardig? door Eugeen Roosens
4. Levensbeschouwelijke diversiteit als uitdaging voor de grootstad door Johan Leman
5. Het onvolkomen leven door Gerard Bodifée
6. Patterns of Inconsistency. The Coverage of the World Youth Day 2005 in the Flemish Press by Marit Trioen
7. Mediating Religious Matters on European PSB Television by Jacques Guyot
8. Rationaal zelfmoordterrorisme door Walter Nonneman
9. Muslim Women’s Dress and Its Relation to Other Discourses by Fadi Kabatilo
10. Does Religion Matter in Fertility? A Study from the State of Assam, India by Kishor Singh Rajput
11. Theocracy as a Form of Dictatorship by Ronald Wintrobe and Fabio Padovano
12. The Economics of Theocracy by Mario Ferrero
13. Climate Change Beyond the IPCC by Robert Spicer
14. An Essay on the Muslim Gap. Religiosity and the Political System by Martin Paldam
15. Combining Autocracy and Majority Voting: The Canonical Succession Rules of the Latin Church by Luisa
Giuriato
16. On the Economics of the Socialist Theocracy of the Jesuits in Paraguay (1609-1767) by Walter Nonneman
17. The Dictatorship of the Popes by Fabio Padovano and Ronald Wintrobe
18. Theocracy and the Evolution of Morals by Donald Wittman
19. Serving God in a Largely Theocratic Society: Rivalry and Cooperation between Church and King by Pierre
Salmon
20. Learning and Imitation by Theocracies by Amihai Glazer
21. The Political Economy of a Semi-Industrialized Theocratic State: The Islamic Republic of Iran by Frederic L.
Pryor
22. Theocracy as a Screening Device by Douglas W. Allen
23. Theocracy and the Separation of Powers by Brendan O’Leary

CALL FOR PAPERS / CALL FOR WORKSHOPS
¾

Call for workshops/call for papers “Rethinking the University after Bologna”
Conference "Rethinking the University after Bologna: Alternative Concepts and Practices beyond Tradition and the
Market", December 12-13, 2008 - online in February
(consult: www.ucsia.org)
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