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FVG werkgroepen & departementen
WCJA - Department of Jain Studies

Het WCJA Department of Jain Studies werd in 2007 officieel
ingehuldigd door Dr. N. Shah en Kathleen Van Brempt, Vlaams
minister van Gelijke Kansen, Mobiliteit en Sociale Economie. Het
departement staat in voor de wekelijkse colleges, onderzoek en de
uitgaven van informatie over de soteriologische, filosofische,
psychologische, en kosmologische invalshoek.
Gezien te Wilrijk-Antwerpen thans de 1e Jain tempel van het Europese
vasteland staat, is de opzet van dit departement een bijkomende
belangrijke ondersteuning. Het departement staat onder de
verantwoordelijkheid van Prof. Dr. N. Shah, secretaris-generaal van het
WCJA te Londen. De colleges Jaïnisme worden gedoceerd door Drs.
Chr. De Lauwer, Indologe (UG)en Drs. Amit Vandana.

Werkgroep Kierkegaard

Opgericht onder de impuls en met de actieve medewerking van Dr.
Julia WATKIN (gest. 2005) werd in de schoot van de FVG een studieen werkgroep opgericht met als voorwerp het leven, het werk en het
denken van S. Kierkegaard, onder voorzitterschap van Dr. Inigo
Bocken (RUN).
De FVG beschikt in haar bibliotheek over een bijzonder rijke
verzameling Kierkegaardiana. Samenkomst FVG eerste vrijdag van de
maand van 16.00 tot 18.00
(http://werkgroepkierkegaard.blogspot.com)

FVG Religieuze Kunst en Etnografica
Departement & Vriendenkring, RKEvzw
Sinds jaren bezit de FVG een eigen collectie religieuze etnografica.
Sinds kort is de FVG dan ook gestart met de verdere uitbouw van de
etnografische collectie en is bezig met wetenschappelijk onderzoek
naar de betekenis en de uitstraling ervan.
Het departement bezit tal van religieuze objecten & etnografica van
diverse schenkers o.a. Dr. H. Wouters, Dr R. de Beule Dr R.Boeke,
Shitoku A. Peel, Dhr. J.J. Keppler, D. Showdhury, E.Vonck, Dr. Fang,
A.Vermaut, o.m.i., Ferdowsi University of Mashhad, Iran, Prof. N.
Reyhani, Dr. I.Lauf, F. Lanslots, E. Dralans.
De religieuze kunst & etnografica worden in de 1ste plaats
aangewend als educatief materiaal ten behoeve van de FVG
studenten.
RKEvzw : Advieskomitee - Activiteiten : Tentoonstellingen, lezingen,
cursussen,…
info lidmaatschap : info@rkevzw.org
donaties welkom op IBAN : BE91 0012299967 76 - BIC GEBABEBB
FVG – RKE Vriendenkring vzw - www.RKEvzw.org

Native American Studies

Native American Studies is een studiegroep waarbij het
studieprogramma een multidisciplinaire introductie biedt tot de
inheemse culturen van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Het daagt
studenten uit om te reflecteren over kwesties als culturele
verscheidenheid, autonomie en andere inheemse problematieken
Het NAS beschikt over een grote uitgebreide "Native Americans"
bibliotheek.
NAS staat in voor o.a. de thuis-studiecursus “Kennismaking met
indiaanse culturen”, studiedagen voor onderwijzend personeel, enz…
info : NAS-FVG@hotmail.com
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Cartrysse Fonds

Het bestuur heeft op de algemene statutaire jaarvergadering van 13 maart 2008 besloten een
rekening te openen i.v.m. projecten/onderzoek. Op de decanale vergadering van 23 april
2008 werden drie punten vastgelegd waarvan punt 2: De Onderzoeksraad beheert en verdeelt
de onderzoeksfondsen en beoordeelt de dossiers die haar zijn voorgelegd door een
onderzoekscommissie. Punt 3: De FVG richt een onderzoeksfonds op waarbij onder meer
gestreefd wordt naar externe financiering.
Dergelijk onderzoek kan handelen over 'het verschijnsel' religie, 'oude' en 'nieuwe'
levensbeschouwingen, opzoekingen i.v.m. joodse, islamitische, boeddhistische, jainistische en
andere door hen gehanteerde rituelen, oude christelijke, joodse en andere initiatieven,
gebouwen (het op kaart brengen van bepaalde religieuze gebouwen, begraafplaatsen (1)),
enz.
Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor ons en onze maatschappij. Onderzoek is niet
eenvoudig en niet goedkoop. Aan ons proefstuk zijn we niet. In het verleden hadden wij korte
projecten (2) en langdurige projecten (3). Tevens wordt aan onze docenten gevraagd een
bepaald project op zich te nemen, eventueel in samenwerking met studenten en externe
wetenschappers.
Het fonds draagt de naam van onze oud-studente Godelieve Cartrysse (gestorven in 2003).
Donaties welkom op IBAN: BE23 0015 5630 6291 - BIC: GEBABEBB

Nieuwe Religieuze Bewegingen NRB)

In samenwerking met diverse universiteiten en academische instituten is er jaarlijks
een Conferentie i.v.m. een Nieuwe Religieuze Beweging. Academici zijn te gast aan de
FVG. In 2014 werd Scientology (gesticht door L. R.Hubberd - 1986) belicht, en dit jaar, in april,
Christian Science (gesticht door Mary Baker Eddy – 1895). De volgende Conferentie zal
plaatsvinden in april 2016 waar papers zullen behandelt worden over de Getuigen van
Jehova (gesticht door o.m. Ch.T. Russell – 1916); The Jehovah’s Witnesses in Scholarly
Perspective: What is new in the scientific study of Jehovah’s Witnesses?
http://www.cesnur.org/2015/jehovah-cfp.htm

FVG Publicaties
Acta Comparanda
Onder deze benaming publiceert de FVG een serie studies en essays. In de nieuwe uitgave,
Acta Comparanda XXVI zijn bijdragen van volgende personen:
Dr. Fayyaz Gharaei (Mashhad, Iran):’ Pantheistic Thought in Hindu and Muslim Tradition’;
Dr. Thomas Quartier, osb (Doetinchem, Nederland):
‘Kontemplation als Zeugnis des Leidens – Inter-spiritueller Dialog met dem engagierten
Buddhismus’;
Dr. Henri Rosenberg (Antwerpen, België) ‘ Joods Recht en Geneeskunde’;
Dr. Fred. E. Woods (Provo, Utah, USA): ‘Is Truth stranger than Fiction – A conceptual look at the
societies of Zion and Babylon and the search for a promised land’.
Verder een uitgebreide reflectie van Dr. Tony Van Loon over: “The Bella Figura of the Roman Church
and child abuse”, het verslag/Report van de Werkgroep Søren Kierkegaard door Prof. Rit Van den
Bergh en het “In Memoriam van Père Prof. Alfons J. Smet (1926-2015)” van de hand van Prof. H.
Lodewyckx.
Tevens besprekingen/reviews van collegae H. Appels, L. Bonte, G. Cornelis, S. Landuyt, H. Van Damme, G.
Van der Marlière, E. Van Laerhoven, en C. Vonck
Acta Comparanda XXVI is te verkrijgen door storting van € 16 op rekening 001-1364212-80 (BIC
GEBABEBB / IBAN BE 47 0011 3642 1280) van Acta Comparanda, Wilrijk-Antwerpen.
Voor Nederland € 19 op rekeningnummer ING 3162270 (BIC:INGBNL2A / IBAN: NL08INGB0003162270).

Projecten 2016
Conferentie 21 & 22 April 2016
The Jehovah’s Witnesses in Scholarly Perspective: What is new in the
scientific study of Jehovah’s Witnesses?
Op deze Conferentie zullen papers behandelt worden over de Getuigen van Jehova (gesticht
door o.m. Ch.T. Russell – 1916); The Jehovah’s Witnesses in Scholarly Perspective: What is new in
the scientific study of Jehovah’s Witnesses?
info :
info@antwerpfvg.org
http://www.cesnur.org/2015/jehovah-cfp.htm

Onderzoeksproject & Tentoonstelling & lezingen & publicatie
Onderwerp: Het Feest van het Nieuwe Meisje
Waar : Ticuna-volk van de Boven-Solimões
rivier, deelstaat Amazonas, Brazilië.
Toelichting: Een meisje dat voor het eerst
menstrueert, wordt afgezonderd in een aparte
ruimte van de ouderlijke woning (vroeger:
collectieve woonhut). De overgang van kind
naar Nieuw Meisje, Worecü, wordt gevierd met
een feest dat drie dagen duurt. De ouders en
familie van het meisje beginnen maanden
voordien aan de voorbereidingen van het
ritueel. Ze verzamelen voedsel (maniok, vlees
en vis uit jacht en visvangst), herstellen de
feesthut, fabriceren maskerpakken, nodigen de gasten uit, enzovoort. Bij aanvang van het
feest, na maanden van isolatie vanhet meisje, wordt het meisje ondergebracht in de kraal,
een afgesloten ruimte in de feesthut, die de baarmoeder voorstelt. Tal van rituelen vergezellen
het feest. Zoals: de rituele dans waarbij belangrijke grondstoffen het dorp binnengebracht
worden, het ornamenteel beschilderen van de gasten, muziek en dans, de opsmuk van het
meisje, het nuttigen van maniokbier, het optreden van de maskerpakken, het bevrijden van
het meisje uit de kraal, de haarpluk van het meisje en tenslotte de rituele reiniging in de rivier
en de opname van het Nieuwe Meisje in de gemeenschap.
Ondanks de pogingen en bedreigingen van de indringer en bezetter om het (culturele)
voortbestaan van het Ticuna-volk te hypothekeren, konden de Ticuna-indianen, mede door de
kracht van het feest, zich meer dan driehonderdvijftig jaar handhaven in deze dreigende en
alles verslindende omgeving. Bij mijn aankomst bij het Ticuna-volk (in 1984) werd er gewag
gemaakt van de zachtaardige en passieve houding van dit inheems volk. Ze waren
meegaand en konden daardoor overleven; tal van buurvolkeren werden nagenoeg
gedecimeerd of verdwenen definitief van het aardoppervlak door hun verzet(?) tegen de
bezetter. Raadpleging van vakliteratuur leert nochtans dat de Ticuna zich allesbehalve passief
onderwierpen aan de imperialistische blanken. Integendeel.
Het Feest van het Nieuwe Meisje is door de eeuwen heen nooit volledig uit de Ticunagemeenschappen verdwenen, zie de getuigenissen van kroniekschrijvers, avonturiers en
onderzoekers zoals Spix en Martius (periode 1817 – 1820) of H. W. Bates (periode 1848 – 1859).
Het feest kon bovendien standhouden toen eind jaren zeventig van de twintigste eeuw, de
Messias, José da Cruz, de Ticuna-dorpen inpalmde met zijn Broederschap van het Heilig Kruis,
de zoveelste grote bekeringsgolf die de indianen van de Boven-Solimões moesten ondergaan.
Dit zegt veel over de dynamiek en de draagkracht van dit feest. In de jaren tachtig (20 ste
eeuw) bleek nogmaals dat het Feest van het Nieuwe Meisje een belangrijke joker en een
ijzersterk identiteitselement is om zich te onderscheiden als inheems volk en om aanspraak te
maken op hun grondrechten, zoals voorzien in de Braziliaanse grondwet.
Doel:
Het in kaart brengen van de dorpen waar het feest van het Nieuwe Meisje nog beleefd wordt.
Peilen naar het waarom, het belang, de betekenis, de bedreigingen en de toekomst van het
feest en welke middelen en argumenten ze aanwenden om de continuïteit van het feest te
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verzekeren. Bovenal wens ik alle facetten van het feest aan een grondige studie te
onderwerpen net als de diepere betekenis van het feest zelf.
Voor mijn onderzoek is veldonderzoek in de verschillende Ticuna-dorpen onontbeerlijk. De
centrale speler is natuurlijk het volk zelf. Het onderzoek kan alleen doorgaan mits hun
goedkeuring en medewerking.
Daniel De Vos
info : info@RKEvzw.org - www.RKEvzw.org

Cursus : Kennismaking met indiaanse culturen
in het voorjaar start NAS (Native American Studies) met deze nieuwe cursus

papieren versie of digitale versie (PDF) + begeleiding, inclusief
deelname Facebook

ELKE DAG KAN JE STARTEN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING & ADVISEREND TEAM
JE EINDDOEL IS EEN CERTIFICAAT
voor iedereen; geen vooropleiding of voorkennis nodig
noties Engels is een voordeel
Je bepaalt zelf je eigen studieritme

in de cursus vind je o.a.
volgende onderwerpen terug :
De verschillende cultuurgebieden - indiaanse diversiteit - religie/spiritualiteit
De geschiedenis, zowel voor de komst van de blanken als daarna - indiaanse
kunst, film en literatuur - indiaanse talen - Stereotiepe beeldvorming - indianen in
de Wild West Shows - indianen in WOI en WOII - de indiaanse erfenis,…..
Een team van verschillende docenten staan je bij voor het beantwoorden van eventuele vragen.
Het team bestaat uit o.a.
Franci Taylor (Cheyenne, Utah State University)
Alex Beeshligaii (Navaho onderwijzer & kunstenaar)
Ernie Vonck (docent Native American Studies, FVG, Antwerpen)
Edwin Baeyens (onderwijzer & docent Native American Studies)
Daniël De Vos (Docent Ticuna Indianen Brazilië)
Felix Roelandt (Specialist Americana, Indianen & Western Shows)
Karel Stevens (onderwijzer & specialist Inuit kunst)

Info inschrijvingsgeld & inschrijvingen : info@RKEvzw.org

FVG Avondlezingen 2016
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20 januari
Tony Van Loon
'art brut'
3 februari
Armand De Roose
De verbeelding van het Onzichtbare (I)
het bijbelse ‘beeldenverbod’ en de iconografie bij het Roomse-Christendom
17 februari
Jo Haazen
“De mens, ultiem kunstwerk in de schepping ?”
2 maart
Armand De Roose
De verbeelding van het Onzichtbare (II)
het bijbelse ‘beeldenverbod’ en de iconografie van joden, moslims en orthodoxe
christenen
18 maart
Jan van Reeth
“Het Lam Gods van Van Eyck en Jeruzalem”
27 APRIL
Godelieve Opgenhaffen
“Tibetaanse rolschilderingen, muurdecoratie of
de visuele uitdrukking van de volledige staat van verlichting?”
18 Mei
Ernie Vonck
“Ceremoniële schilderijen van de Yao”
Juni 8 juni
Daniel de Vos
“Het feest van het meisje bij de Ticuna”
datum nader te bepalen, o.a. :
Chris De Lauwer : “Jainistische kunst en religie”

deuren open 19.30 – start lezing 20.00
Toegang : € 5.00 – Studenten/Vriendenkring € 3.00

FVG Info
FVG NIEUWSBRIEF & INFO EVENEMENTEN

FVG WEBSITE

Secfvg@yahoo.com

www.antwerpfvg.org

ADRES
Faculteit Voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen
Bist 164
B-2610 Antwerpen Wilrijk - België
Tel: +32 3 8305158
Email: info@AntwerpFVG.org

35 jaar FVG
met dank aan o.a.

