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EDITORIAL/ VOORWOORD
Dear Reader,
UCSIA is pleased to present its first newsletter. This biannual newsletter will be distributed in October and January
to keep you informed of past and forthcoming events. It provides 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. Besides the international workshops, seminars and lectures
UCSIA organizes, the international summer school “Religion, Culture and Society”, which is organized on an
annual basis from this year on, deserves special mention. This week-long summer course allows a selection of young
international researchers and PhD scholars to investigate alongside scholars of international renown, the abovementioned topics. It is the best example of the way UCSIA can fulfil its mission in its international academic
dimension.
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. The forthcoming initiatives are an eloquent example hereof. In the
coming weeks UCSIA will focus on contemporary matters pertaining to the role of religion in detention, pastoral
work today, crucial bioethical questions, the influence of Darwinism and the compelling issue of ecology, all matters
deserving our direct attention in today’s world.
We hope this newsletter meets with your expectations.

Geachte lezer,
UCSIA is blij u de eerste editie van zijn nieuwe semestriële nieuwsbrief voor te stellen. Met deze nieuwsbrief, die
telkens in oktober en januari zal verschijnen, willen wij u nog beter informeren over de vele activiteiten van UCSIA.
De nieuwsbrief geeft 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. Naast de reeks internationale workshops,
seminaries en lezingen die UCSIA organiseert, willen we toch specifiek wijzen op de internationale zomercursus
‘Religion, Culture and Society’ die we vanaf dit academiejaar op jaarlijkse basis organiseren. Deze zomercursus,
waarin een selectie van internationale jonge onderzoekers en doctoraatsstudenten de mogelijkheid krijgt om zich
gedurende een week in interactie met wereldvermaarde wetenschappers, in hoger genoemde thematieken te
verdiepen, belichaamt de internationale academische dimensie van de UCSIA-missie het best.
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
aangekondigde initiatieven geven daar zonder meer gestalte aan. De komende weken plaatst UCSIA actuele kwesties
inzake detentie en levensbeschouwing, pastoraal vandaag, bio-ethiek, darwinisme en ecologie in de kijker.
Wij hopen u met deze nieuwsbrief van dienst te zijn.
Christiane Timmerman, Academisch Directeur/Academic Director UCSIA
Luc Braeckmans, Onderdirecteur/Co-Director UCSIA
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INTERNATIONAL PROJECTS
In Retrospect
¾

Faith-Based Radicalism – Book Launch - Jan 18th
Following the international summer seminar on the topic which UCSIA organised in September 2005, an academic
publication was edited (cf. for more details under publications). At the occasion of the book launch, a panel debate
was organised, moderated by Gie Goris, editor in chief of MO Magazine, with contributions by Koenraad Dassen,
expert of the Ministry of Internal Affairs on security issues, Dirk Hutsebaut, prof. em. of psychology and Nadia
Fadil, researcher at the Centre for Sociological Research of the Catholic University of Leuven. This was preceded
by a lecture by Walter Nonneman, professor of economics of the University of Antwerp (cf. UCSIA Discussion
Papers No. 8 /Dutch language/ freely downloadable from the UCSIA website)

¾

Mulieres Religiosae –International Workshop - March 1 st-2nd
This workshop, which brought together 25 senior and junior scholars worldwide from different disciplines such as
theology, history, literature and art, was organised in cooperation with project promoters prof. dr. Veerle Fraeters
of the Ruusbroec Society of the University of Antwerp and prof. dr. Barbara Baert of Illuminare, the Centre for
Research of Illuminated Manuscripts of the Catholic University of Leuven. It was a two-day exchange of research
findings in the field of female religious authority from the Middle Ages till the present. Topics discussed included
female religious authority in the historical context of urbanisation in the Low Countries, artistic expressions of
female authority, the psychological discourse on female authority, the feminine cult of the heart in Christianity and
cases of model women throughout the ages. Renown scholars such as Anneke Mulder Bakker, Hanno Wijsman
(University of Leiden), Kathryn Rudy (Royal Libary The Hague), Regina Ammicht Quinn (University of
Tübingen), Luce Irigaray (Centre National de Recherche Paris), Walter Vanherck and Frank Willaert (University of
Antwerp) brought in their expertise.

¾

Believin’ in the Media – International Workshop - April 26th - 27th
The two-day international conference “Believin’ the Media - Analysis of Faith and Media: Representation and
Communication Strategy” was developed under academic supervision of prof. dr. Hans Geybels of the Catholic
University of Leuven and spokesperson of Cardinal Godfried Danneels, prof. dr. em. Ernest Henau and prof. dr.
Michel Walgrave of the University of Antwerp to reflect on the relation between faith and media. International
experts such as Peter Horsfield, Associate Professor of Communication at RMIT University, Marc Hooghe,
Associate Professor of Political Science at the Catholic University of Leuven, Joan Hemels, Professor of
Communication Studies, University of Antwerp and University of Amsterdam, Daniela Frank, Executive Director
of the Catholic Media Council, Jacques Guyot, Professor of Science of Information and Communication Studies,
University of Paris 8, Stewart M. Hoover, Professor and Director of the Center for Media, Religion and Culture of
the University of Colorado, Franz-Josef Eilers svd, Professor of Communication and Missiology at Divine Word
School of Theology and Executive Secretary of the Federation of the Asian Bishop’s Conferences’ Office of Social
Communication and Khaled Hroub, Journalist at Al-Jazeera and Director of the Cambridge Arab Media Project,
approached the issue from different angles and disciplines and shared their insights with young scholars who
presented papers on their research in various workshops. Cardinal Danneels gave his view on the topic in a public
evening lecture.

¾

Interfaith Dialogue – Lecture - June 14th
Movement without a Name (Bond Zonder Naam) is engaged in the worldwide “United Religions Initiative” (URI).
As “Corporate Circle” of URI-Europe, it has always strived for local embedment in Flanders and has recently taken
the initiative to develop a platform for Flemish organisations active in the field of furthering intercultural and/or
inter-religious dialogue, called Flemish Partnership for Interfaith Dialogue (VPiD). At the occasion of the annual
URI meeting in Antwerp and the launch of the VPiD platform, UCSIA co-organised an academic session under the
title “Interfaith Dialogue. Globally Connected, Locally Rooted” with presentations by Charles Gibbs, Executive
Director URI International, Jehangir Sarosh, President WCRP Europe and Patrick Hanjoul, Chair URI Europe &
VPiD. This was followed by a panel debate with local representatives of interfaith organisations. The event was
framed within the European Year for Intercultural Dialogue and inaugurated by Jan Figel of the European
Commission responsible for Culture and Education. It attracted a wide audience of 250 people.
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¾

Political Economy of Theocracy – International Workshop - June 14th-16th
This two-day workshop, organised in cooperation with project promoters Mario Ferrero of the University of
Eastern Piedmont and Ronald Wintrobe of the University of Western Ontario, drew together 12 scholars, mainly
political economists of a “rational choice” approach to the study of institutions and social and political phenomena,
including religion, for an analysis of the issue of theocracy.
They discussed the theory of theocracy, historical “case studies” of particular regimes, contemporary Islam and the
special problems formed for governance by the lack of separation between church and state in that religion, the role
of religion in the governance of democracies. Participants included Douglas Allen (Simon Frazer University), Luisa
Giuriato (La Sapienza University in Rome), Amihai Glazer (University of California at Irvine), Walter Nonneman
(University of Antwerp), Brendan O'Leary (University of Pennsylvania), Fabio Padovano (University of Rome),
Martin Paldam (University of Aarhus), Fredric Pryor (Swarthmore College), Pierre Salmon (University of
Burgundy), Donald Wittman (University of California at Santa Cruz).

¾

Summer School – Sept. 2nd -9th
After two successful international summer seminars in 2003 and 2005, UCSIA has reworked the formula into an
annual 8-day summer school offering the opportunity to 30 international PhD students and postdoctoral researchers
to assist classes given by a core group of four associated international scholars on the topic of “Religion, Society
and Culture”. The students are selected through an annually renewed call for papers and are invited to present their
ongoing research projects in paper- and poster sessions. The courses treat topics like modernisation and democracy
(Ronald Inglehart, Professor of Research at the Centre of Political Studies at the University of Michigan and Chris
Welzel, Professor of Political Science at the School of Humanities and Social Science at the International
University Bremen, both involved in the World Values Studies), nationalism and religion (John Hutchinson,
Reader in Nationalism at the London School of Economics) and Islamic culture and politics (Robert Hefner,
Professor of Anthropology and Associate Director of the Institute on Culture, Religion and World Affairs at Boston
University). Every year an extra guest lecturer is invited to give classes and present a public lecture on a topic of
specific actuality. This years’ guest lecturer was Valentine Moghadam, Professor of Sociology and Women’s
Studies and Director of the Women’s Studies Program at Purdue University, who specializes in transnational
feminist movements and religion. You can find more ample information on the separate summer school website,
accessible through the UCSIA website.

Upcoming (consult www.ucsia.org for latest details)
¾

Climate Change – Lecture - Oct. 11th
In May 2007 the “Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC) published its fourth report. It states that it
is economically and technologically feasible to slow down the emission of greenhouse gasses. This requires urgent
policy measures on national and international levels. It also warns for the absence of policy measures to cope with
the effects of climate change in developing countries.
In the framework of the annual network meeting of the European Jesuit SCRIBANI-network (cf. www.scribani.net)
which is coordinated by UCSIA, and following the last SCRIBANI-conference on “Africa and Europe.
Cooperation in a Globalised World” (Munich, September 2006), UCSIA presents a public lecture on “Climate
Change: a Challenge for Global, Social Justice” with internationally renown experts Robert Spicer of the Centre for
Earth, Planetary, Space and Astronomical Research (CEPSAR) of the Open University, UK and Jean-Pascal van
Ypersele of the Institute of Astronomy and Geophysics Georges Lemaître of the Catholic University of Louvain,
Belgium and Vice-President of work group II of the IPCC. For more information and to subscribe, consult the
UCSIA website homepage.

¾

Christian and Muslim Minorities – International Workshop - Dec. 5th-7th
UCSIA organises a three-day international workshop to investigate – from an interdisciplinary perspective – 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. In the framework of this workshop two public lectures are programmed: a first one, on Wednesday Dec.
5th, on the situation of Christian communities in the Mashreq and Maghreb with Christian Church leaders,
Reverend Elias Khalife Hashem, General Superior of the Maronite Order of Lebanon and Mgr. Henri Teissier,
Archbishop of Algiers and a second one, on Friday Dec. 7th, on European Islam with leading Muslim thinkers Tariq
Ramadan of St Anthony’s College, Oxford and Rachid Benzine of the Institute of Political Studies, Aix-enProvence. More information to be expected soon on the homepage of the UCSIA website.
To subscribe contact marijke.celis@ua.ac.be or tel.: 03/220.49.60 or fax: 03/707.09.31
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NATIONALE PROJECTEN
Terugblik
¾

Pastoraal Seminarie – 11-12 jan.
Op 11 en 12 januari 2007 bracht UCSIA naar jaarlijkse gewoonte de pastores bijeen die in het Vlaamse hoger
onderwijs actief zijn. Prof. dr. Tjeu Van den Berk (Katholieke Theologische Faculteit Utrecht) gaf hen een
diepgaand inzicht in het concept “het numineuze”. De geseculariseerde samenleving neemt afstand van traditionele
vormen en instituten maar staat open voor spiritualiteit. Mits goede pastorale begeleiding kan de ervaring van het
“numineuze” of het “overweldigende” aan jongeren toegang geven tot levensbeschouwing en religie. Geert
Beheydt situeerde de nieuwe Bijbelvertaling en managementdeskundige Filip Lowette bracht een techniek bij om
teams beter te doen functioneren.

¾

Lezing over wereldreligies i.s.m. KVHU - 26 maart
Op maandag 26 maart 2007 sprak prof. dr. Terrence Merrigan, hoogleraar KU Leuven, over “wereldreligies”. De
vanzelfsprekendheid van deze term mag ons niet blind maken voor de vooronderstellingen die er achter schuilgaan
en die nog altijd doorwerken in de eisen tot – en de verwachtingen omtrent – de zgn. interreligieuze dialoog. De
vraag werd gesteld of dit discours recht kan doen aan het fenomeen “religie”.

¾

Bioethiek, het gehandicapte leven – Lezing - 23 mei
Met deze avondlezing over de beeldvorming en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid met
betrekking tot het gehandicapte leven en de visie op gehandicaptenzorg, zet UCSIA de discussie voort die in
december 2006 startte met het congres ‘Zorg om het beginnende leven’ waar de ethische dimensie van de prenatale
diagnostiek en zwangerschapsafbreking aan bod kwam. (De teksten van deze studiedag werden gebundeld in 2
publicaties van UCSIA – zie onder publicaties hierna).
Promotor Fernand van Neste SJ van de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen verzorgde een inleiding,
gevolgd door een bijdrage van Jo Lebeer van de Faculteit Geneeskunde en coördinator van de Master-na-Master
Handicapstudies en -zorg aan de Universiteit Antwerpen en ervaringsdeskundige Lies Vanpeperstraete van “VZW
Inclusie Vandaag”. Tot slot gaf Wivina De Meester haar kijk op de thematiek vanuit haar persoonlijke ervaring als
moeder van een gehandicapt kind en als voormalig minister van welzijn en gezin. UCSIA wil deze reeks lezingen
en conferenties over bioethische vraagstukken op regelmatige basis voortzetten en plant in december nog een
congres over de commercialisering van het vrouwelijke lichaam (zie verder).

¾

Oecumene, rol van de kerken in Europa – Studiedag - 30 mei
UCSIA organiseerde, in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen, het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede en de
Antwerpse Raad van Kerken, een studienamiddag en avondlezing over de rol van de kerken in de opbouw van
Europa. Daarbij ging speciale aandacht uit naar de relatie Europese Unie – Rusland en de uitbouw van een
multiculturele en multireligieuze maatschappij in Europa. Deze studiedag had tot doel de verantwoordelijken van
de Raad van Kerken, vertegenwoordigers van de verschillende kerken in ons land en van organisaties voor vrede en
rechtvaardigheid, alsook de oecumenische werkgroepen op lokaal niveau, voor te bereiden op de derde panEuropese Oecumenische Assemblee van september 2007 in Sibiu, Roemenië. De studienamiddag en avondlezing,
met opgemerkte toespraken van professor Peter De Mey (oecumenische theologie, KULeuven), Jef Felix (Netwerk
Rechtvaardigheid en Vrede), Huub Vogelaar (Centrum voor Interculturele Theologie, Universiteit van Utrecht en
Faculteit Protestantse Godgeleerdheid Brussel), Andrey Eliseev (Russisch orthodoxe kerk Antwerpen), Katrien
Hertog (Centrum voor Vredesonderzoek, KULeuven), Luc Braeckmans (UCSIA en Departement Wijsbegeerte
Universiteit Antwerpen) en Mgr. Paul Van den Berghe werden telkens bijgewoond door ca. 120 toehoorders.
Teksten van de lezingen kunnen worden gedownload van de UCSIA website en het tijdschrift Koerier van Pax
Christi wijdde in september een speciale bijlage aan de studiedag.

Binnenkort (consulteer tevens www.ucsia.org)
¾

Detentie, herstel en levensbeschouwing – Studiedag - 8 nov.
UCSIA vestigt door een reeks lezingen en studiedagen de aandacht van academici en publiek op maatschappelijk
kwetsbare groepen zoals gevangenen, daklozen, alleenstaande ouders of armen.
Op donderdag 8 november 2007 wordt aandacht besteed aan de gedetineerde, enerzijds in een congres voor
professionelen, anderzijds in een publieke lezing. Het detentiebeleid besteedde in België tot voor kort weinig
aandacht aan de reïntegratie van de gevangene in de maatschappij en hoe hij daarop kan worden voorbereid tijdens
zijn straftijd. In 2005 werd een wet van kracht over de rechtspositie van de gedetineerde in de gevangenis. Deze
wet creëert ruimte voor herstelgerichte begeleiding en garandeert het recht op levensbeschouwelijke ondersteuning.
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De publieke lezing is gewijd aan “levensbeschouwing in detentie” met bijdragen van Jacques Haers, theoloog
KULeuven, Adriaan Overbeeke, jurist Universiteit Antwerpen, Achiel Neys, adjunct-hoofdaalmoezenier
Nederlandstalige strafinrichtingen en Anne-Mie Jonckheere, justitiepastor in de Penitentiaire Inrichting Breda.
¾

Pastoraal Seminarie – 28-29 nov.
Op 28 en 29 november 2007 vindt een seminarie plaats voor beleidsverantwoordelijken in de Vlaamse bisdommen.
Een eerste seminarie in 2006 verkende de grenzen van de territoriale pastoraal in de kerksituatie vandaag. Dit bleek
een strategische uitdaging van formaat. Dit seminarie bekijkt de zaken concreet. Hoe kan de Kerk een nieuw
missionair elan krijgen? Wie neemt daarbij de leiding? De actuele situatie in elk bisdom wordt geïnventariseerd.
Prof. dr. Jozef Wissink (Katholieke Theologische Universiteit Tilburg), prof. Ernest Henau (KULeuven) en prof.
dr. Johan Verstraeten (KULeuven) wisselen de debatten en getuigenissen uit de bisdommen af met academische
uiteenzettingen.

¾

Van eiceldonatie tot embryonaal stamcelonderzoek: naar een vermarkting van het vrouwelijke lichaam? –
Studiedag - 8 dec.
Met deze studiedag over bio-ethiek biedt UCSIA een forum om de bezorgdheid tot een nieuw soort exploitatie van
de vrouw onder invloed van de biotechnologie kritisch te bevragen en toe te lichten. De focus van de studiedag
vormen volgende vragen: hoe reëel is de zorg dat embryonaal stamcelonderzoek niet alleen onvermijdelijk zal
toenemen, maar ook de nood zal laten gevoelen aan de oogst van steeds meer eicellen? Wettigt deze nood (of
economisch gesproken de aldus ontstane ‘schaarste’) de vermarkting van de eiceldonatie? Hoe kan de wetgever
hier desgevallend optreden?
Hiervoor werden nationale en internationale experts in de materie uitgenodigd: emeritus professor 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.

¾

Zijn er grenzen aan een darwinistische levensbeschouwing? – Lezingenreeks - 12 dec.
Met deze (gedeeltelijk Engelstalige) lezingenreeks wil UCSIA de spanning tussen religie en wetenschap
onderzoeken aan de hand van het voorbeeld van het darwinistische denken. Het werk van Charles Darwin heeft een
zeer duidelijke invloed op de wetenschappelijke ontwikkelingen in de biologie, maar vandaag de dag worden zijn
verklaringsmodellen ook gebruikt in andere wetenschappelijke domeinen. Hierbij duikt de vraag op naar de
universaliteitwaarde van Darwins theoretisch kader en naar de grenzen van de darwinistische levensbeschouwing.
Johan Braeckman (professor wijsgerige antropologie, Universiteit Gent) start als eerste gastspreker op 12 december
de reeks. Daarna volgen Daniel Nettle (Professor in the Centre for Behaviour and Evolution, Newcastle
University), John Dupré (Professor of Philosophy of Science, University of Exeter), Alister McGrath (Professor of
Historical Theology, Oxford University) en Jan Van Hooff (emeritus professor dierlijk gedrag, Universiteit
Utrecht). Meer info over volgende lezingen in de volgende nieuwsbrief.

¾

Lezing over theologie en ecologie i.s.m. KVHU – 17 dec.
Prof. dr. Jacques Haers SJ diept het thema “Theologen en duurzaamheid: de strijd tegen armoede en onrecht
temidden van milieubedreigingen” uit.
In 1985 beschreef Max Wildiers in zijn essay ‘Theologie op nieuwe wegen’ de spanning tussen theologieën die de
nadruk leggen op kosmologie en bevrijdingstheologieën die aandacht opbrengen voor sociale onrechtvaardigheden.
Vandaag, temidden van een levensbedreigende milieucrisis, heeft die spanning een nieuw gezicht. Gaan de
inspanningen om de milieucrisis aan te pakken niet ten koste van de inzet voor de armen? Theologen kunnen een
steentje bijdragen tot het beantwoorden van deze vraag, door hun transdisciplinaire aanpak en door de nadruk die
zij leggen op lotsverbondenheid in de schepping en gemeenschapsopbouw vanuit de visie op een hernieuwde
schepping.
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
The University Centre Saint-Ignatius Antwerp (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 of UCSIA.
The 2007 Chair was prof. dr. Jürgen Friedrichs. He is an emeritus professor of Cologne University and he taught
an introductory bachelor course on “globalization” along with an advanced course for masters on “urban
sociology”. (Former Chairs, Sadik Al-Azm and René Rémond’s courses were published in cooperation with Tertio
– cf. further on under publications)

¾

UCSIA Scholarships
UCSIA offered a scholarship to prof. dr. Jeffrey Müller (Brown University, USA) who gave an expert seminar on
“Islam and Christianity in Early Modern Europe: The Brotherhood of the Holy Trinity to Free Christian Slaves and
its Images in the Saint-Jacobs Church of Antwerp.”

¾

LEERSTOEL Van Gerwen SJ (voor meer info, consulteer www.ucsia.org)
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.
George Frynas – Lezing - 15 okt.
Prof. dr. George Frynas (Middlesex University Business School, UK) geeft een inleiding over “Corporate Social
Responsibility and International Development”. Hij werkte jarenlang in de oliesector in Afrika en verdiepte zich in
de vraag in hoeverre het engagement van multinationale bedrijven op het vlak van maatschappelijk verantwoord
ondernemen effect heeft op de ontwikkelingskansen van de regio’s waarin zij opereren. Zijn lezing wordt gevolgd
door een paneldebat met vertegenwoordigers van Broederlijk Delen en van Umicore.
Kenneth Goodpaster – Lezing - 21 jan.
We verwelkomen prof. dr. Kenneth Goodpaster (University of Saint Thomas, Minnesota, USA) en prof. Jeffrey
Smith (University of Redlands, California, USA). Goodpaster publiceerde onlangs ‘Conscience and Corporate
Culture’. Beiden reflecteren over de vraag onder welke voorwaarden een kapitalistisch georganiseerde samenleving
een goed leven mogelijk maakt of zelfs garandeert. Morele blindheid en gedachteloosheid staan haaks op het
nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid in een competitieve omgeving van bedrijfsbeslissingen.
Voor inschrijving neem contact op met marijke.celis@ua.ac.be of tel.: 03/220.49.60 of fax: 03/707.09.31

PUBLICATIONS/ PUBLICATIES

Dialogue Series
¾ I, Christianity in Present Day Europe. Cardinal Godfried Danneels & Rev. Dr. James Hanvey SJ, 2004, 30 blz.
¾ II, Islam and Secularism. Josef van Ess & Sadik J. Al-Azm, 2005, 54 blz.
¾ III, Religion in Post-Communist Europe. Ina Merdjanova, Rota Vavilova & Myroslav Marynovych, 2005, 50 blz.
¾ IV, Levensbeschouwing, overheid en samenleving. Piet Raes, Bob Cools, Eugeen Roosens, Frans A.M. Alting von
Geusau, 2005, 56 blz.
¾ V, Migration and the Labour Market. Patrick Taran, Liesbet Okkerse, Walter Nonneman, 2006, 74 blz.
¾ VI, Media and Migration. Michael Breen, Eoin Devereux, Amanda Haynes, 2006, 54 blz.
¾ VII, The Catholic Church in Dialogue with Islam and Judaism. Harold Kasimow, Karl-Josef Kuschel, Thomas
Michel, 2006, 72 blz.
¾ VIII, Stedelijk beleid en levensbeschouwelijke diversiteit in Vlaanderen en Nederland. Johan Leman, Patrick De
Pooter, Jan Rath, 2006, 48 blz.
¾ IX, Zorg om het beginnende leven: Prenatale diagnostiek, foetale therapie en zwangerschapsafbreking in ethisch
perspectief. Gerard Bodifée, Willeke Dijkhoffz, Chris Gastmans, Willem Lemmens, Pierre Mertens en Fernand
Van Neste SJ, 2006, 86 blz.
¾ X, Nano Researchers Facing Choices. Marian Deblonde, Lieve Goorden, Alfred Nordmann, Arie Rip, 2007, 58
blz.
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UCSIA Over
¾ De studentenpastor. Theologische reflecties bij de rol van de pastor in Vlaamse hogescholen en universiteiten.
Elly Beurskens, Gerard Groener, Bert Roebben, Christa Damen, Kris Vanspeybroeck en Dirk Kerckhoven onder
redactie van Gert Van Langendonck, 2006, 72 blz.
¾ De parochie: een grensgeval. Verslagboek van een symposium over de toekomstige organisatie van parochies en
de achterliggende kerkvisie. Jean Bastiaens, Luc De Fleurquin, Gerard Groener, Gert Van Langendonck, Roger
Weverbergh en Paul Zulehner onder redactie van Jean Bastiaens en Gert Van Langendonck, 2006, 86 blz.
¾ Zorg om het beginnende leven. Ethische reflecties vanuit de medische praktijk. Mouloud Kalaai, Philip Loquet,
Katrien Ruytens en Bernard Spitz, 2007, 50 blz.
¾ De jeugdbeweging: Waar we voor staan. Christelijke identiteit in jeugdbewegingen en jongerenorganisaties. Peter
Malfliet, Luc Van Looy, Bert Roebben, Sabine Poleyn en Walter Van Wouwe onder redactie van Gert Van
Langendonck, 2007, 76 blz.
Publicaties i.s.m. TERTIO
¾ Het maatschappelijke debat in de Arabische wereld, Sadik al-Azm, onder redactie van Mark Ooms, 2006, 48 blz.,
ISBN 90 80699 39X
De verhouding tussen religie en samenleving staat centraal in het maatschappelijke debat. UCSIA ondersteunt dit
debat vanuit een academische invalshoek als internationaal en multidisciplinair forum. Sadik Al-Azm, een eminent
Syrisch filosoof, heeft het thema uitgediept in de UCSIA-leerstoel aan de Universiteit Antwerpen. UCSIA heeft
met medewerking van radio-journalist Mark OOMS zijn cursusmateriaal verwerkt tot een toegankelijk
Nederlandstalig boekje.
¾ Religie en samenleving in een geseculariseerd Europa, René Rémond, onder redactie van Wouter Meeus, 2006, 56
blz., ISBN 90 783510 12
De verhouding tussen religie en samenleving staat centraal in het maatschappelijke debat. UCSIA ondersteunt dit
debat vanuit een academische invalshoek als internationaal en multidisciplinair forum. René Rémond, een eminent
Frans historicus, heeft het thema uitgediept in de UCSIA-leerstoel aan de Universiteit Antwerpen. UCSIA heeft
met medewerking van auteur Wouter MEEUS zijn cursusmateriaal verwerkt tot een toegankelijk Nederlandstalig
boekje.
¾ Turkije en Europa: politieke partners of vreemde buren?, onder redactie van Mark Ooms, 2007, 72 blz., ISBN 978
9078351 054.
De mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie is een lang verhaal. UCSIA bracht in juni 2006 voor- en
tegenstanders van deze toetreding bijeen: academici en diplomaten die in detail de sociaal-economische, cultureelreligieuze en politieke argumenten voor en tegen toetreding bespraken. Deze bundel geeft de lezer de kans zijn
kennis van de geschiedenis en de hedendaagse situatie in Turkije en zijn relatie tot Europa te verruimen. VRTjournalist Mark OOMS, deskundige in de Midden-Oostenproblematiek, balde de vele gesprekken en
uiteenzettingen in een vlot leesbare Nederlandstalige publicatie.
Uitgaven i.s.m. PIE LANG
¾ How to Conquer the Barriers to Intercultural Dialogue: Christianity, Islam and Judaism. eds. Christiane
Timmerman en Barbara Segaert, 2005, 240 pp., ISBN 90-5201-258-X
The University Centre Saint-Ignatius Antwerp convened senior and junior scholars for an interdisciplinary summer
seminar in September 2003 to discuss the topics of peace and conflict, gender, human rights, nationalism and
ethnicity, religious minorities, secularisation, religious identity and globalization.
This publication draws on the contributions of Catherine Cornille, Emilio Platti, Michael Barnes, Jonathan
Magonet, Norman Solomon, Tariq Ramadan, François Houtart, Abdulkader Tayob, John Esposito, Dirk Rochtus,
Ernst M. H. Hirsch Ballin, Eugeen Roosens, Jacques Waardenburg, Chia Longman.
¾ Faith-Based Radicalism. Christianity, Islam and Judaism: between Constructive Activism and Destructive
Fanaticism. eds. Christiane Timmerman, Walter Nonneman, Dirk Hutsebaut, Walter Van Herck & Sara Mels,
2007, 310 pp., ISBN 1377-8323.
The University Centre Saint-Ignatius Antwerp convened senior and junior scholars for an interdisciplinary summer
seminar in September 2005 to discuss the theological, psychological and societal implications of religiously
inspired radicalism.
This publication draws on the contributions of Willfried Spohn, Ayhan Akman, Anne Speckhard, Mario Ferrero,
Naftali Brawer, Michiel Leezenberg, Christopher Rowland, Zbigniew Kubacki, Tisha M. Rajendra, Heinz Streib,
Dirk Hutsebaut, Carl Sterkens, Jerrold M. Post, Orla Lynch, Markku Ruotsila, Clyde Wilcox, Daniela
Kalkandjieva, Katrien Hertog, Sami Zemni, Konrad Pędziwiatr.
Uitgaven i.s.m. Lannoo
¾ Tussen uittocht, zingeving en religie. Redactie L. Braeckmans, 2005, 122 blz., ISBN 90209 60830.
Dit boek is de neerslag van het colloquium over godsdienstonderwijs dat UCSIA in november 2003 organiseerde.
Het bevat bijdragen van Paul Van den Berghe, Lieven Boeve, Didier Pollefeyt, Joke Maex, Ronald Sledsens en Jos
Vranckx.
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ANNOUNCEMENTS/ AANKONDIGINGEN
¾
¾

Call for papers - Conference "The Local Relevance of Human Rights", October 16-18, 2008 online in November.
Call for workshops/call for papers - Conference "Rethinking the University after Bologna: Alternative Concepts
and Practices beyond Tradition and the Market", December 12-13, 2008 online in November.

NEWS/ NIEUWS
¾

UCSIA Discussion Papers Online
UCSIA proposes a new 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 relating 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 first eight 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 Roossens
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
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