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De vakoptiek van het vak r.k.-godsdienst
Binnenkort

UCSIA zet de jezuïtische traditie verder van betrokkenheid in
universitair onderwijs, onderzoek en maatschappelijke
dienstverlening in Vlaanderen en in de Antwerpse regio.
UCSIA is complementair met en steunt de academische
opdrachten van de Universiteit Antwerpen met een focus
op problemen en thema’s waarvoor een interdisciplinaire
aanpak aangewezen is.

In deze nieuwsbrief mag ik u verslag uitbrengen
over de werking van UCSIA in het tweede semester van
2011. Ik doe dat met schroom omdat deze projecten
het resultaat zijn van de inzet van velen binnen en
buiten UCSIA, niet in het minst van prof. dr. Christiane
Timmerman. Zij was tot 30 september academisch
directeur van UCSIA en combineerde die taak met een
deeltijdse aanstelling bij het Centrum voor Migratie
en Interculturele Studies van de Universiteit Antwerpen. Professor
Timmerman leidt deze bloeiende onderzoeksgroep vanaf oktober
2011 voltijds. Samen met de beheersorganen en de medewerkers van
UCSIA dank ik haar voor het pionierswerk bij de uitbouw van UCSIA
en wens ik haar in deze nieuwe functie alle succes toe!
Samen met collega professor Luc Braeckmans en de medewerkers
van UCSIA zal ik de geslaagde samenwerking tussen UCSIA
en universiteiten in binnen- en buitenland – waaronder de
actief pluralistische Universiteit Antwerpen – en professionele
doelgroepen verder stimuleren en verdiepen zodat UCSIA het
intellectuele debat over maatschappelijk relevante vraagstukken
door originele academische invalshoeken blijft stimuleren.

Jacques Haers sj
Academisch directeur
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SUMMER SEMINAR EN SCRIBANI-CONGRES

Vond plaats van
28 augustus tot
4 september 2011
met publieke lezingen
door prof. dr. Peter Beyer
op 30 augustus
en prof. dr. Scott Thomas op
1 september.

RELIGIE, CULTUUR EN SAMENLEVING

MIGRATIE EN DETENTIE IN EUROPA

Jonge academici en doctorale studenten stelden hun onderzoek voor
Op 23 september 2011
vond in Antwerpen de
over de verhouding tussen religie en globalisering en de wijze waarop
derde Scribani-workshop
religie een rol speelt in internationale relaties. In de analyses van veel
plaats met publieke
westerse academici vervaagde godsdienst als verklarende factor: in de
lezingen door
twintigste eeuw verzwakte de persoonlijke geloofsbeleving in het Westen
prof. dr. Christiane Timmerman
door de modernisering, en religie en politiek functioneerden steeds
en Philip Amaral.
losser van elkaar. Maar tegen een wereldwijde achtergrond liggen de
zaken duidelijk anders. Religies zijn van tel in de internationale relaties
en de wetenschappelijke verklaring daarvan, veel meer dan alleen onder
de gedaante van een veiligheidsprobleem. Zijn er naast meervoudige
moderniteiten ook meervoudige seculariteiten en variaties van religiositeit?
Deze vraag raakt aan de verhouding tussen etniciteit, natie en staat. Is civiel
nationalisme voldoende om een staat te laten bestaan? Of welke bindende
factor kan voor eenheid en effectieve staten zorgen in het Zuiden? Door
globalisering migreert religie intensiever en nieuwe vormen ontstaan tussen
de traditionele godsdiensten. De pinksterbeweging (pentacostalism) is zo’n
nieuwe globale religie die zich enerzijds vlot aanpast aan de lokale context,
maar anderzijds een zeer herkenbare charismatische globale stijl behoudt.

De migratie naar België illustreert een aantal Europese en internationale
trends: migranten komen van overal in de wereld, zijn hoger opgeleid en
het zijn vaak vrouwen. Dat verandert het sociaal-economische, politieke,
culturele en religieuze landschap. Overal in Europa worden migranten in
bedenkelijke omstandigheden opgesloten als misdadigers: asielzoekers,
mensen zonder papieren, gezinnen met kinderen of niet-begeleide minderjarigen. De Europese Unie verbindt migratiebeleid met detentie, maar
de lidstaten vinden dat Europa niet bevoegd is om minimumregels op te
leggen. In een studie stelt de Jesuit Refugee Service dat migranten een te
hoge prijs betalen voor dit beleid. Er bestaan goedkopere alternatieven
voor opsluiting die de mensenrechten niet schenden.

Meer info @ UCSIA-archief

Meer info @ UCSIA-archief

WERKTEN MEE: Peter Beyer (University of Ottawa), Robert William Hefner (Boston University), John
Hutchinson (London School of Economics) en Scott Thomas (University of Bath en Heythrop College).

WERKTEN MEE: Philip Amaral (jrs Europe), Mercedes Fernández García (University Institute of
Migration Studies, Madrid), José Ignacio García Jiménez sj (Jesuit European Office), John Guiney sj
(jcfj), Jacques Haers sj (KU Leuven), Christoph Renders (jrs Belgium), Mark Rotsaert sj,
Christiane Timmerman (CeMIS, Universiteit Antwerpen).

De workshop evalueerde de opvolging van de Scribani-conferentie die in
2010 in Madrid plaatsvond over het Europese migratie- en asielbeleid.
Uitgeverij Bruylant publiceert het boek met de belangrijkste wetenschappelijke bijdragen. De workshop bereidde de conferentie voor over het
Europese detentiebeleid die het Jesuit Center for Faith and Justice (JCFJDublin) organiseert op de campus van Trinity College in Dublin van 5 tot
7 september 2012.
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INTERNATIONALE WORKSHOPS

VERGETEN GENOCIDES
De recente genocides in Rwanda en Bosnië en de internationale
rechtsprocessen roepen vragen op naar de effectiviteit van het juridische en institutionele raamwerk en de verantwoordelijkheid van de
internationale gemeenschap. Is het nuttig om genocide te onderscheiden van andere misdaden tegen de mensheid (conceptueel debat),
wanneer moet de internationale gemeenschap interveniëren en op
welke gronden (politiek debat), hoe moeten deze misdaden worden
bestraft (juridisch debat)? Om te begrijpen hoe een vicieuze cirkel
van geweld kan uitmonden in regelrechte genocide, is een diepgaande
analyse van historische processen en regionale belangen cruciaal. Wil
men genocide voorkomen en op het juiste moment ingrijpen in het
proces, dan dient men de oorzaken te doorgronden.We kunnen veel
leren uit bijna-genocides die niet als dusdanig werden opgetekend, zoals de situatie in Burundi in 1993 die de genocide in Rwanda uitlokte.
Meer info @ UCSIA-archief

Vond plaats van 7 tot
9 december 2011
in samenwerking met
dr. Caroline Gijselinckx,
prof. dr. Lesley Hustinx,
Wim Vandewiele en
em. prof. dr. Jan Vranken.
Prof. dr. Paul Lichterman
vergeleek op 7 december
in een publieke lezing
de vele vormen van
vrijwilligerswerk in de
Verenigde Staten
en Europa.

Deze workshop onderzocht het concept vrijwilligerswerk in het kader
van sociale organisaties en religieuze bewegingen. Het bleek dat
vrijwilligerswerk verschilt van andere vormen van burgerschap en
gemeenschapsacties, van daden van solidariteit en compassie, van
missioneren. Traditionele vormen van vrijwilligerswerk verliezen hun
aantrek en moeten ruimte maken voor nieuwe vormen van sociaal
engagement. Professor Paul Lichterman illustreerde dit aan de hand
van club-based volunteering dat verschuift naar plug-in volunteering. Het
is een culturele verschuiving waarbij de motivatie van mensen overgaat van ‘een rol vervullen’ in de maatschappij naar ‘zichzelf uitdrukken’. Ook veranderingen in de instituties en de arbeidsmarkt verklaren deze evolutie. De institutionele rollen die men vroeger opnam
vanuit een vorm van verplichting worden ingeruild voor individueel
gedefinieerde rollen met grotere persoonlijke verantwoordelijkheid.
Het duidelijke onderscheid tussen werk en vrije tijd verdwijnt en de
grenzen tussen arbeid en professionele dienstverlening enerzijds en
familieleven en vrijwillige inzet anderzijds vervagen.
Meer info @ UCSIA-archief

WERKTEN MEE: Marc Bossuyt (Universiteit Antwerpen), Cathie Carmichael (University of East
Anglia), René Lemarchand (University of Florida), Anna-Maria Brandstetter (Johannes Gutenberg
University Mainz), Stephan Parmentier (KU Leuven), Filip Reyntjens
(Universiteit Antwerpen), Philip Verwimp (KU Leuven), Martin Shaw
(Roehampton University, University of Sussex).

LUNTEERING

Vond plaats op 24 en
25 november 2011 in
samenwerking met
prof. dr. Marc Bossuyt,
dr. Bert Ingelaere en
prof. dr. Stephan Parmentier.
Prof. dr. René Lemarchand
gaf op 24 november een
publieke lezing over de
redenen waarom historisch
goed in kaart gebrachte
genocides zo vaak worden
genegeerd, ontkend of
gemanipuleerd.

VRIJWILLIGERSWERK

WERKTEN MEE: Rene Bekkers (Vrije Universiteit Amsterdam), Adalbert Evers (Justus-Liebig-University
Giessen), Caroline Gijselinckx (HIVA/KU Leuven), Lesley Hustinx (Universiteit Gent),
Wim Vandewiele, Jan Vranken (Universiteit Antwerpen),
Paul Lichterman (University of Southern California).
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LEERSTOELEN EN STIPENDIA

NORMATIVITEIT VAN HET RECHT
Prof. dr. Verónica Rodríguez Blanco (Birmingham Law School,
Universiteit van Birmingham) voerde een onderzoeksproject uit:
‘Recht in de gedaante van het goede: een Aristoteliaans begrip van
autoriteit van het recht’. Haar promotor was prof. dr. Georgios
Pavlakos (Centre for Law and Cosmopolitan Values, Universiteit
Antwerpen).
Op 17 november stelde ze tegenover de gangbare visie van de rechts
filosoof H.L.A. Hart het alternatief model van recht onder de gedaante
van het goede. We passen regels toe omdat we het eens zijn met datgene wat de regels tot iets moreel goeds maakt, en niet alleen omdat
ze bestaan.
Meer info @ UCSIA-archief
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LEZINGENREEKSEN

TABOES IN DE MARGE VAN DE ZORG – INTIMITEIT BIJ KWETSBARE GROEPEN
UCSIA leidt met
deze lezingencyclus
de aandacht van de academici,
de professionele zorgverleners
en het beleid naar kwetsbare
groepen in de samenleving.
In 2011 vormde ‘seksualiteit’
de gemeenschappelijke
noemer van deze lezingen.

In het najaar vonden in deze reeks twee lezingen plaats:
▶ Op 6 oktober 2011 bespraken een academisch gastspreker, een panel en een
publiek van begeleiders en hulpverleners de seksualiteitsbeleving bij mensen
met een handicap. Prof. dr. Jo Lebeer (Faculteit Geneeskunde, Universiteit
Antwerpen) toonde zich verheugd dat enkele recente films het thema onder de
aandacht brengen. Greet Conix (vzw Vormingswerk voor Mensen met een
Verstandelijke Beperking, VMG) getuigde dat veel begeleiders ondanks hun
professionele vorming niet goed weten hoe om te gaan met deze problemen rond
intimiteit. De ervaring op de werkvloer contrasteert met visie- en beleidsteksten
van instellingen en organisaties. Prof. dr. Frederik Swennen (Faculteit Rechten,
Universiteit Antwerpen) modereerde het debat en wees op de juridische antwoorden; een aantal instellingen zoekt het antwoord in huisreglementen of
protocols. Ook ouders van kinderen met een handicap vragen houvast.
▶ De lezing op 17 november 2011 behandelde voor een ruim publiek van professionals
en studenten het thema van jongeren en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De
invalshoek was dubbel: Corine Faché, kinder- en jeugdpsychiater, onderzocht de
meisjes als slachtoffer en Dirk van West, forensisch psychiater, de jongens als
dader. Beiden zijn verbonden aan het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen. Dirk Deboutte, kinder- en jeugdpsychiater aan de Universiteit

Antwerpen, modereerde een panel met vertegenwoordigers van Child Focus (de
stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen), SENSOA (het Vlaamse
expertisecentrum voor seksuele gezondheid) en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen dat de verschillende facetten van de problematiek nader
onderzocht.
Meer info @ UCSIA-archief

THEOLOGISCHE ACADEMIE
Op 12 december 2011 onderzocht em. prof. dr. James D.G. Dunn
(Universiteit van Durham) de theologische betekenis van de
historische Paulus zoals blijkt uit zijn Brieven en uit de Handelingen
van de Apostelen. UCSIA werkte voor deze lezing samen met de
faculteiten theologie van KU Leuven en UCL/Louvain-la-Neuve en
met de Protestantse Theologische Faculteit.
Meer info @ UCSIA-archief
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STUDIEDAGEN, SEMINARIES EN CONGRESSEN

UCSIA organiseert lezingen en
workshops in samenwerking
met het Centrum voor
Cultuurfilosofie van de
Universiteit Antwerpen, de
Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten, Sint Lucas
Antwerpen, het Museum voor
Hedendaagse Kunst
Antwerpen (M HKA) en
Cinema Zuid. Ze moedigen een
kritische reflectie aan over
cultuur, rechtvaardigheid en
religie tussen kunstenaars,
kunstfilosofen en
kunstsociologen, zowel
studenten als professionals.

KUNST EN STRAAT

DE VAKOPTIEK VAN HET VAK R.K.-GODSDIENST

Op 8 november 2011 besprak Anri Sala video’s die ruimte en ritme
bijeenbrengen om emoties uit te drukken. Peter Swinnen, Vlaams
bouwmeester, toonde hun gemeenschappelijk project om het
Skanderbergplein in Tirana opnieuw aan te leggen met respect voor
de geschiedenis en een evenwicht tussen architectuur en kunst.

De pedagogische studiedag Varen naar het diepe onderzocht op
17 november 2011 het thema van de vakoptiek. Hoe kunnen leerkrachten rooms-katholieke godsdienst de levensbeschouwelijke
vaardigheden bij hun leerlingen activeren en daadwerkelijk theologiseren? Wetenschappelijke inzichten en andere vakoptieken worden daarbij vaak als impuls in de les gebracht. De leerkracht moet
deze inhoud verbinden met een getheologiseerd inzicht (ingrediënt)
en de leerlingen helpen hun levensbeschouwelijke vaardigheden
te oefenen. Op de studiedag konden de leerkrachten stapsgewijs
de methodiek inoefenen. Taede Smedes besprak de betekenis van
prominente wetenschappelijke inzichten voor het mensbeeld en
de godsdienstbeleving, zoals de evolutietheorie, de vrije wil versus
determinisme, de cognitieve religiewetenschappen en de kosmologie.
Bart Verbesselt onderzocht inhoudelijke thema’s die de leerkrachten
kunnen aangrijpen om te theologiseren of recontextualiseren binnen
het geloof. Tenslotte gingen de leerkrachten in een reflectieoefening
en workshops zelf aan de slag.

Sala begeleidde een workshop met studenten kunst en kunstfilosofie.
Op 15 november duidde prof. dr. Pascal Gielen (Fontys Hogeschool
voor de Kunsten) de rol van de kunst bij het onderzoek van de verbanden tussen wereldwijde maatschappelijke trends en als een factor
in gemeenschapsvorming. Paul De Bruyne (Fontys) modereerde een
debat tussen kunstenaars David Bade en Nico Dockx en theatermaker Bart Van Nuffelen over community art als sociaal engagement.
Meer info @ UCSIA-archief

Meer info @ UCSIA-archief
WERKTEN MEE: de gastsprekers Taede Smedes (Radboud Universiteit Nijmegen), Bart Verbesselt
(Katholieke Hogeschool Leuven en KU Leuven), de onderwijsinspecteurs Ronald Sledsens en
Jos Van Rompay en alle leerkrachten die meewerkten aan de voorbereiding van de werkwinkels.
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Lokale relevantie van mensenrechten
Boekvoorstelling op 19 januari 2012

Lezingenreeks jongerencriminaliteit en strafrecht
Op 16 en 23 april en 7 mei 2012

Leerstoel UCSIA – IJS joods-christelijke verhoudingen
Lezingen door Theo Dunkelgrün (Saint Louis Universiteit) over de
zestiende-eeuwse rabbijn Johannes Isaac Levita op 16 februari 2012
en over de Antwerpse Polyglotbijbel op 6 maart 2012 met
verschillende gastcolleges voor studenten

Verscheurde naties
Lezing door Valentina Gentile (LUISS Universiteit Rome) over
morele stabiliteit in verscheurde naties op 19 april 2012

Leerstoel Jef Van Gerwen sj
Lezingen en gastcolleges over het ideeëngoed van Adam Smith door
Ryan P. Hanley (Marquette University) op 12 en 19 maart 2012 en
symposium over evenwichtig leiderschap in een geglobaliseerde
economie op 7 mei 2012 met onder andere Herman Van Rompuy,
Luc Cortebeeck en Johan Van Overtveldt
Apologie als ritueel
Internationale academische workshop over apologie als ritueel op 22
en 23 maart 2012 met lezing door Danielle Celermajer (University
of Sidney) op 22 maart

Demografie
Internationale academische workshop over demografische
ontwikkelingen van 9 tot 11 mei 2012 met lezing door Frans
Willekens (Rijksuniversiteit Groningen) op 9 mei 2012
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