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Symposium

Welke profetieën voor de
economie? Een katholieke
stem.
Bij gelegenheid van het afscheid van haar directeur
Joost van der Net en het aantreden van de nieuwe
directeur, Peter Broeders, organiseert Stichting Thomas
More een symposium op 20 september in Utrecht in
vergadercentrum In de Driehoek.
De bekende Italiaanse econoom en filosoof, Luigino
Bruni, visiting professor aan Tilburg University namens de
Stichting Thomas More en dr. Joost van der Net houden
beiden een (Engelstalig) referaat:
In de 18de eeuw was het katholicisme een belangrijke steun voor
het opkomend kapitalisme. Een minderheid van katholieken echter
verhief haar stem tegen het nieuwe 'stelsel van de hebzucht’. Zo
kwamen in Frankrijk de aanhangers van de 'pure amour'-beweging
ertegen in het geweer. Mettertijd werd het protest luider en de
stem van profeten krachtiger. Luigino Bruni en Joost van der Net
beschrijven het historisch proces en komen in scherpe analyses tot
de conclusie dat er een sterke noodzaak bestaat om in onze tijd
profetisch te zijn.
Het bestuur van Stichting Thomas More nodigt u van harte uit bij
deze lezingen met aansluitend een receptie ter gelegenheid van het
afscheid van de heer Joost van der Net en voor kennismaking met
de heer Peter Broeders.
Het programma duurt van 15.00 tot 18.00. Zie voor meer informatie www.thomasmore.nl.
Deelname is gratis, aanmelden is wel noodzakelijk. U kunt zich
opgeven via info@thomasmore.nl of bellen: 073 - 6579017. Het
aantal plaatsen is beperkt. U ontvangt uiterlijk één week voor het
symposium een bevestiging of u kunt deelnemen.
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De menselijke maat – Grenzen
aan de gezondheidszorg?
Op zaterdagmiddag 3 november 2018 organiseren Thijm
genootschap, Adelbert Vereniging en Stichting Thomas More
een symposium over grenzen aan de gezondheidszorg.
Financiële grenzen nopen tot keuzes in de zorg die op gespannen voet staan met maatschappelijke veranderingen. Welke
keuzes zijn er, wie bepaalt die en hoe raken deze verschillende groepen in de maatschappij? Zijn er ook grenzen aan
de zorg bij voldoende financiële middelen? Moet alles wat
kan? Bieden bijvoorbeeld ‘big data’ werkelijk zinnige nieuwe
mogelijkheden? Welke ethische afwegingen spelen een rol en
vooral: wat betekenen grenzen voor de individuele mens met
gezondheidsproblemen?
De volgende sprekers zullen hun visie geven:
Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid
en Samenleving
Stef Groenewoud, gezondheidswetenschapper en ethicus
Holkje van der Veer, Dominicanesse en publiciste

Foto: Roy Lazet

Kosten deelname:
Regulier: € 30,Studenten tot 30 jaar: € 10,Leden Thijmgenootschap: € 40,(incl. ochtendprogramma en lunch)
Aanmelden via www.thomasmore.nl
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kennismaking

THOMAS-MORE-SCHOLAR EN DIRECTEUR
IN GESPREK
Sarah Karsten (20) is deelneemster aan het beurzenprogramma. Peter Broeders (55) is sinds mei directeur van
Stichting Thomas More. Sarah en Peter treffen elkaar op het kantoor van de stichting in ’s-Hertogenbosch.
Aan het begin van hun ontmoeting spreken ze af om elkaar te tutoyeren. Na een gesprek over onder meer muziek
komen ze op Stichting Thomas More.
(P) Wat maakte dat je je voor het beurzenprogramma wilde aanmelden?
(S) Als honoursstudente werd ik over
het programma van Thomas More geïnformeerd. Het sprak me direct aan. Ik ben
rechten gaan studeren, omdat ik graag presenteer en pleit en omdat ik het interessant vind hoe de wet als instrument wordt
gebruikt. Voor mij is dit een studie die me
voorbereidt op de praktijk in de rechtszaal. Maar ik heb ook belangstelling voor
filosofie en voor de betekenis van religie
in de samenleving. Die elementen biedt
het beurzenprogramma. Ik ben sowieso
nieuwsgierig naar andere perspectieven.
Niet voor niets heb ik ook voor het interdisciplinaire honourssprogramma gekozen.
Maar wat trok jou in de functie bij Stichting
Thomas More?

(P) In het aanbod van onze stichting komen
wetenschap, maatschappij en katholiek geloof samen, net zoals in mijn leven. Ik ben
diaken en dan is de combinatie van die laatste twee sowieso een voor de hand liggende
keuze. Ik heb goede herinneringen aan mijn
tijd in de directie van een universitair instituut en mijn eigen wetenschappelijke interesse vind je terug in mijn theologiestudie.
Ik ben bedrijfseconoom, maar ik studeer al
jaren theologie naast mijn werk.
(P) Bovendien is Stichting Thomas
More er op de eerste plaats voor jonge mensen, studenten zoals jij. Dat is inmiddels
een rode draad in mijn loopbaan geworden.
Hiervoor was ik directeur van een Duitse
vormingsinstelling met school en internaat.
Ik ben wel benieuwd of ons programma jou
heeft gebracht wat je er van verwachtte.

(S) Dat kwam aardig overeen, ja. Samen nadenken over belangwekkende vraagstukken
en over de maatschappij, over welke rol
religie er in heeft en kan hebben. Dat was
een belangrijk element in het programma.
Vooral tijdens het programma in Rome
kwam er nog iets anders bij: het gesprek
met medestudenten met een andere visie
op geloof en leven, en met mensen voor
wie het geloof een centrale plaats in het
leven speelt. Die ontmoeting vond ik heel
waardevol.
(S) Die Romereis was sowieso bijzonder. We kwamen op plekken, waar je
anders niet komt, zoals in het Vaticaan bij
de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding. De lezing van Mgr. Van Luyn, met als
thema de dialoog, heeft mij echt geraakt.
Hoe belangrijk zelfkritiek is voor een echte

Wilt u ons werk steunen?
Doneren is mogelijk door
overmaken van uw gift naar
NL18FVLB0225180634 ten name
van Stichting Thomas More of via
www.thomasmore.nl/doneren
Foto: Roy Lazet
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kennismaking
dialoog, hoe noodzakelijk het is om te reflecteren over je eigen gedrag, om je kwetsbaar op te durven stellen en ook fouten toe
te geven.
(P) Persoonlijk helpt mij daarbij mijn
geloof, dat mij vertelt dat er vergeving is
en dat je ondanks alle tekortkomingen een
geliefd persoon bent, die steeds weer opnieuw mag beginnen.
(P) Het programma van Stichting
Thomas More reikt inderdaad een schat
aan filosofie, hermeneutiek en uitnodigingen tot zelfreflectie aan. Dat we een groep
toekomstige academici een dergelijk aanbod kunnen doen, vind ik van grote betekenis voor de samenleving van morgen.
Daarnaast hoop ik dat studenten merken
dat het christelijke geloof een waardevolle
bijdrage aan onze maatschappij kan leveren;
dat de katholieke traditie een positieve betekenis voor de wetenschapsbeoefening kan
hebben.
(S) Dat laatste herken ik vooral in de
privatissimi, de huiskamercolleges die we
hebben gehad. We mochten daarbij meekijken met professoren die vanuit dat gedachtegoed denken en werken.
(S) Ik vind dat je meer over het leven
en over jezelf leert, als je dingen ook op
een andere manier, vanuit een andere perspectief kunt bekijken. Zoals gezegd, ben

ik daar ook nieuwsgierig naar. Die nieuwsgierigheid vind ik belangrijk. Het is moeilijk om de maatschappij te begrijpen, als je
geen zicht hebt op het perspectief van de
ander. Het programma van Thomas More
heeft daarvoor aandacht. En ik heb andere
studenten leren kennen, die ook belangstelling hebben voor vraagstukken van filosofie en religie.
(P) Ik hoop dat we als stichting kunnen
helpen, dat jullie als scholars en oudscholars elkaar blijven ontmoeten en met elkaar
in gesprek blijven over dergelijke thema’s.
Ik wil als directeur naar nieuwe wegen zoeken, om jullie daarin te faciliteren.
(S) Ja, wat zijn eigenlijk jouw speerpunten als nieuwe directeur van Thomas
More?
(P) Ik ben nog niet zo lang in functie,
maar waar ik zeker aan wil werken, is dat
we meer studenten kunnen bereiken dan
tot nu toe. Mijn voorganger heeft daartoe
samen met het stichtingsbestuur een initiatief ontwikkeld om op de diverse campussen mensen bereid te vinden, een soort
ambassadeur voor de Stichting Thomas
More te zijn. Dat is een initiatief dat ik al
heb opgepakt. Het zoeken naar mogelijkheden van samenwerking met aanverwante
organisaties vind ik ook een belangrijk thema. En vanzelfsprekend wil ik me er voor

inzetten, dat het aanbod van onze stichting
er ook voor komende generaties studenten
nog zal zijn. Natuurlijk is dat ook een financiële kwestie.
(S) Ik heb mijn deelname aan het
beurzenprogramma echt als heel waardevol ervaren, dus ik zou het studenten van
de toekomst ook van harte gunnen. Ik denk
ook dat het belangrijk is, al was het maar
omdat het de nieuwsgierigheid voor de ander bevordert. Die is zo noodzakelijk voor
een goed samenleven!
(P) En persoonlijk wil ik daar nog
aan toevoegen: hopelijk mag het ook aan de
nieuwsgierigheid naar de Ander – met een
hoofdletter – bijdragen.
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Op 3 september
aanstaande is
Sarah Karsten
studentenspreker
tijdens de
Nijmeegse opening
van het academische
jaar, in de
Vereeniging.
Zij zal spreken over
het thema
“nieuwsgierigheid”.
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boekpresentatie
Hans Joas (1948) is hoogleraar in
de sociale filosofie en theologie in
Chicago en Berlijn. Hij geldt als een
van de meest toonaangevende denkers over de huidige en toekomstige
rol van religie. Enkele andere titels
van zijn hand zijn: Die Entstehung
der Werte (1997), Die Sakralität der
Person. Eine neue Genealogie der
Menschenrechte (2011) en Glaube
als Option. Zukunftsmöglichkeiten
des Christentums (2012).

colofon
More is een uitgave van Stichting Thomas
More en wordt toegezonden aan donateurs en
belangstellenden. Voor het aanvragen van een
gratis abonnement kunt u een bericht sturen
aan het secretariaat: info@thomasmore.nl.
Stichting Thomas More, voorheen Radboud
stichting, vormt een netwerk van op mens
en maatschappij betrokken hoger opgeleiden:
kritisch reflecterende mannen en vrouwen die
boven de horizon van hun studie en beroep
Foto:William Moore

weten uit te stijgen.
Velen in het netwerk weten zich ge
steund door de rijke en veelkleurige katho-

NIEUW BOEK VAN HANS JOAS
VERSCHIJNT IN NEDERLANDSE
VERTALING

lieke overlevering, die hen helpt bij het scherp
stellen van de fundamentele vragen waarmee
zij in hun persoonlijk, professioneel en maat
schappelijk leven worden geconfronteerd.
Stichting Thomas More heeft de ANBI-status,
d.w.z. is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor haar activiteiten is zij geheel afhankelijk
van bijdragen en schenkingen van particulieren

De macht van het heilige. Een alternatieve geschiedenis van de onttovering. Zo luidt de titel
van het meest recente boek van de Duitse socioloog Hans Joas. Hijzelf zal aanwezig
zijn en spreken bij de presentatie van de vertaling van zijn boek op 12 december
in Utrecht. Lezers van de More kunnen het boek van Hans Joas, visiting professor
namens Stichting Thomas More, met korting verkrijgen.

en organisaties. Ook u kunt ons helpen en dat
kan op een voor u fiscaal aantrekkelijke manier.
Kijk voor meer informatie op onze website.
Adres	Walpoort 10
5211 DK ’s-Hertogenbosch

Joas geeft een fundamenteel inzicht in het ontstaan
van het heilige in religieuze én profane zin.
Op woensdagmiddag 12 december vindt in Utrecht een publieksontmoeting plaats
met de Duitse socioloog prof. Hans Joas, visiting professor aan de universiteit van
Nijmegen namens de Stichting Thomas More. Aanleiding is de verschijning in het
Nederlands van zijn laatste boek Die Macht des Heiligen (2017).
Uitgeverij Lemniscaat brengt het meesterwerk van de Duitse socioloog en
theoloog eind van dit jaar in vertaling op de markt. Hiermee verschijnt Hans Joas’
oeuvre voor het eerst in het Nederlands. Fernando Suarez, docent filosofie aan de
Universiteit voor Humanistiek, Utrecht schrijft de inleiding voor de Nederlandse
uitgave.
Het idee dat onze wereld ‘onttoverd’ zou zijn en dat religie en geloof zaken
zijn die een weldenkend mens achter zich hoort te laten, verwerpt Joas in zijn werk
middels een indrukwekkende argumentatie. Hij wil recht doen aan de empirische
constatering dat ‘het heilige’ ook in onze wereld op velerlei manieren onloochenbaar present en van invloed is. Joas geeft een fundamenteel inzicht in het ontstaan
van het heilige in religieuze én profane zin. Hij ontkracht Webers onttoveringsnarratief en komt, in dialoog met denkers als David Hume, William James, Émile
Durkheim en Ernst Troeltsch, tot een alternatieve vertelling die de macht toont van
de veelvuldige sacraliseringsprocessen die voortdurend gaande zijn en die telkens
onvermijdelijk nieuwe idealen genereren.
Vanaf november is op www.thomasmore.nl meer informatie over tijd en
plaats van de publieksontmoeting beschikbaar. Lezers van de More kunnen met bijgaande bon de Nederlandse uitgave met korting verkrijgen tijdens de presentatie of
na verschijning bij de boekhandel.
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De in deze nieuwsbrief weergegeven meningen zijn die van de
auteurs en vallen niet noodzakelijk samen met de standpunten
van Stichting Thomas More.

Hans Joas. De macht van het heilige.
Een alternatieve geschiedenis van de onttovering
Paperback-editie (isbn: 9789047711186)
Van 29,95 naar 24,95
Actiecode: 904-10528
Gebonden editie (isbn: 9789047710905)
Van 34,95 naar 29,95
Actiecode: 904-10527
Looptijd:
van 1 november 2018 tot 31 januari 2019
Deze bon kunt u inleveren bij uw boekhandel
of bij de boekentafel tijdens de publiekspresentatie op 12 december 2018 in Utrecht.

