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Tilburg School of Catholic Theology

Programma
Donderdag 12 maart 2020
9.15-10.00
10.00-10.30
		
		

Ontvangst met koffie en thee
Bert de Jong (voorzitter Franciscaans Studiecentrum), Welkomswoord
Marcel Sarot (decaan Tilburg School of Catholic Theology), Opening
Krijn Pansters (Franciscaans Studiecentrum), Duurzaam duurzaam: Ecologie als ethiek

Sectie 1
Duurzaamheid, ethiek en bewustzijn
Voorzitter: Krijn Pansters
10.30-11.00
Kees Zoeteman (Tilburg University), Is uiterlijke ook innerlijke vooruitgang richting de Sustainable
		Developments Goals?
11.00-11.30
Marjolein Tiemens-Hulscher (Groen Geloven), Duurzaamheid van binnenuit
11.30-12.00
Tjirk van der Ziel (Christelijke Hogeschool Ede), Ecologie als verhaal: Over narrativiteit, waarden en
		duurzaamheid
12.00-13.00

Lunch

Sectie 2
Duurzaamheid, ethiek en praxis
Voorzitter: Willem Marie Speelman
13.00-13.30
		
13.30-14.30

Louke van Wensveen (Brummen), En ze leefden nog duurzaam en deugdzaam: Ecologische 		
verhoudingen en vrije voorzieningen
[workshop]

14.30-15.00

Pauze

15.00-15.30
15.30-16.30
16.30-17.00

Willem Drees (Tilburg University), Duurzaamheid: heilige plicht of politieke opgave?
Marjan Minnesma (Urgenda), Opschalen en opschieten!
Afsluitende discussie

18.00-19.30

Diner (aanmelding noodzakelijk)

Vrijdag 13 maart 2020
Sectie 3
Duurzaamheid, ethiek en traditie
Voorzitter: Krijn Pansters
9.00-9.30
Ontvangst
9.30-10.00
Archibald van Wieringen (Tilburg University), Bijbel en ecologie: De betekenis van Genesis 1-4
10.00-10.30
Hans van Reisen (Augustijns Instituut), Een dief als leraar voor gelovigen: Augustinus over duurzaam
		gedrag
10.30-11.00

Pauze

11.00-11.30
Willem Marie Speelman (Franciscaans Studiecentrum), In de voetsporen van Hem, die nagenoeg geen
		
voetafdruk had: Een franciscaanse respons
11.30-12.00
Frans Verkleij (Breda), ‘Simplicity, simplicity, simplicity!’: De ecologische boodschap van Henry David
		Thoreau
12.00-13.00

Lunch

Sectie 4
Duurzaamheid, ethiek en levensbeschouwing
Voorzitter: Tjirk van der Ziel
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30

Jan Klok (Hoeven), Duurzaamheid en gerechtigheid: ‘Iedereen het zijne’ volgens Bonaventura
Jan Boersema (Universiteit Leiden), Holoceen, vooruitgang en verlicht christendom
Frans Wijsen (Radboud Universiteit), De ecologische uitdaging als discursief probleem

14.30-15.00

Pauze

Sectie 5
Afsluiting en boekaanbieding
Voorzitter: Willem Marie Speelman
15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
		

Maria Anne van Dijk (ABN AMRO), Banking for Better
Afsluitende discussie
Boekaanbieding aan Theo van Adrichem, minister provinciaal van de Minderbroeders Franciscanen
en Maria Anne van Dijk, Global Head of Environmental Social & Ethical Risk & Policy ABN AMRO

17.00-18.00

Borrel

Workshop (donderdagmiddag)
Hanneke ter Maat en Beatrijs Corveleijn, Honing en azijn. Over het belang van kleine dagelijkse handelingen.
In deze workshop verkennen we de praktische invulling van duurzaam leven. Invalshoeken daarbij zijn de
franciscaanse spiritualiteit en de sociale psychologie.
Datum
Donderdag 12 en vrijdag 13 maart 2020 van 9.30 tot 17.00 uur
Locatie
Het auditorium van Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38,
3512 PH in Utrecht, 15 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal Station
Aanmelding
Opgave via deze link: https://webapp.fkt.uvt.nl/dibsa/aanmelding/index?sdnr=1287
Kosten
Deelname aan het congres kost € 35,- (of € 20,- voor één dag). Studenten en leden van de franciscaanse eerste en
tweede orde gratis toegang.
Inlichtingen
Mail: k.pansters@uvt.nl of bel Willem Marie Speelman, 06- 15 66 15 63

Boekinformatie
Krijn Pansters (red.), Duurzame duurzaamheid: Ecologische bekering en betrokkenheid
(Uitgeverij Eburon: Utrecht 2020).

In de hedendaagse duurzaamheidsdiscussie gaat het veel over Sustainable
Development Goals, ‘People, Planet, Prosperity’, en klimaat en CO2-reductie, maar
weinig over hoe je duurzaamheid zelf duurzaam maakt, dat wil zeggen blijvend
verankerd in het gedrag van mensen. Uitgangspunt van dit congres, dat zich vooral
richt op ecologische ethiek en morele motivatie, is dat de individuele mens de
komende jaren een omslag gaat maken ‘from satisfactions to value’, van het nalopen
van eigenbelang naar de inzet voor zaken van gedeelde waarde. Deze ethische
omslag, die begint met de vraag ‘waar ben ik nu helemaal mee bezig?’, kan op diverse
manieren plaatsvinden: van binnenuit (inzicht en overtuiging), van buitenaf (incentive
en ontmoeting), of van bovenaf (ingeving en onthulling). Maar hoe voltrekt zich nu
deze omslag werkelijk? Kun je organiseren dat hij zich voltrekt? Kunnen mensen
bewogen worden tot een morele omkeer naar belangen van waarde?

Op deze studiedag komen zaken aan de orde als de relatie tussen waarden en gedrag,
de kracht van motivatie en emoties, de rol van ervaring en creativiteit, het belang van
bewustzijn en verantwoordelijkheid, de waarde van beleving en lichamelijkheid, de
plaats van mysterie en contemplatie, en het voorbeeld van verhalen en de natuur.
Daarbij gaat het steeds om de vraag, hoe mensen bevrediging vinden in echte
betrokkenheid en vruchtbaar ethisch handelen. Aanbevelingen worden gegeven die
soms al zo oud zijn als de Chinese wijsbegeerte en de franciscaanse spiritualiteit,
maar nog steeds hun waarde kunnen bewijzen.

