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Curriculum Vitae en extra informatie over de sprekers 
 

Dr. Fred Van Iersel 

Prof. dr. AHM (Fred) van Iersel promoveerde in 1993 in Nijmegen op 

'Vredeseducatie in de kerk',  is sinds 1994 bijzonder hoogleraar geestelijke 

verzorging bij de krijgsmacht in Tilburg. Hij doceert daarnaast ook bijzondere 

moraaltheologie ( sociale encyclieken) aan Fontys Hogeschool Theologie en 

Levensbeschouwing in Utrecht, en social encyclicals aan het International Institute 

Canon Triest. 

Hij publiceerde onder meer twee handboeken over ethiek en krijgsmacht, en een handboek 

Justitiepastoraat. Hij is momenteel hoofdredacteur van de serie Religie en Veiligheid. Hij is bestuurslid 

van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam en voorzitter 

van de Beraadgroep Samenlevingsvragen van de oecumenische Raad van Kerken in Nederland. 

Bijdrage aan het symposium: 

- wat verstaat de sociale leer van de kerk onder integrale menselijke ontwikkeling en hoe komt ze daar 

ter sprake? ( historisch overzicht);  

- waarom is de integrale menselijke ontwikkeling als onderdeel van de sociale leer belangrijker 

geworden de context van het klimaatdebat? Uitgelegd aan de hand van Laudato Si';  

- Waarom daagt 'integrale menselijke ontwikkeling' iedereen uit: iedere persoon, de kerk, het 

bedrijfsleven, elke VZW en alle overheden?  

Samenvattende trefwoord: de vijf s’en  uit de sociale leer:  solidariteit, soberheid, spiritualiteit, 

subsidiariteit en samenwerking ( met het oog op algemeen welzijn). 

 

Broeder Dr. René Stockman Br. Dr. René Stockman legde zijn 

eeuwige geloften af als Broeder van Liefde in 1980. In 1986 

behaalde hij een doctoraat in de Maatschappelijke 

Gezondheidszorg aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is nu 

Generale Overste der Broeders van Liefde, hoogleraar aan de 

Pontificale Universiteit Lateranen (Rome) en Voorzitter van 

Fracarita International. Hij is lid van verscheidene instituten voor 

gezondheidszorg. Hij is auteur van een 50-tal boeken rond medische 

ethiek, management, geschiedenis en spiritualiteit, en van vele 

artikelen in nationale en internationale tijdschriften. 

 
Bijdrage aan symposium: 
Lezing ‘Continuïteit en duurzaamheid als hefboom voor een integrale visie op de mens’. 

 



 

 

Baron Johan Swinnen  

Ere-ambassadeur 
Ambassadeur in Rwanda 1990-94 
 
Johan Swinnen (°1946) studeerde rechten en notariaat aan de KU 
Leuven en internationaal recht te Genève. Als diplomaat was hij 
drie maal op post bij de VN in New York, drie maal in Europa (o.m. 
ambassadeur in Den Haag en Madrid), drie maal in Afrika (o.m. 

ambassadeur in Kigali en Kinshasa), en drie maal in Brussel (o.m. woordvoerder van Buitenlandse 
Zaken en diplomatiek adviseur van de eerste minister). 
 
Momenteel is hij voorzitter van VIRA (Vereniging voor Internationale Relaties), en van het 
onderzoekscentrum IPIS (International Peace Information Service). Tevens is hij lid van de Academische 
Senaat van de KU Leuven. Als adviseur van de Koningin was hij dicht betrokken bij de promotie van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) . 
In oktober 2016 verscheen zijn boek ‘Rwanda, mijn verhaal’ over zijn ervaringen als ambassadeur in 
Kigali tot aan het uitbreken van de genocide in 1994. 
 
Hij is gehuwd met Mieke Standaert. Zij hebben 4 kinderen en 11 kleinkinderen. 
 
Bijdrage aan het symposium: 

Rwanda scoort goed of zeer goed in de internationale rankings die de ontwikkeling in diverse vormen 
en maatstaven meten. Na de gruwel van de genocide, 25 jaar geleden, zijn deze verwezenlijkingen des 
te opmerkelijker. (Men kan niet ontkennen dat heel wat inspanningen geleverd worden op het vlak 
van milieubeheer, gelijkheid tussen man en vrouw, infrastructuurwerken, digitalisering, doeltreffend 
bestuur, investeringsklimaat, enz.) 
 
Degene die bekommerd is om de toekomst van Rwanda, mag en moet zich veroorloven de rechtmatige 
vraag te stellen in welke mate dit ontwikkelingsmodel ook antwoorden biedt aan de eisen van de 
duurzaamheid. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die alle landen van de VN hebben 
goedgekeurd, betrachten een inclusieve ontplooiing van de mens, waar niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten, ‘where nobody is left behind’. Hoe zal een integrale en duurzame ontwikkeling, die ook 
in het reine komt met de hypotheek en de vragen van het verleden, in de toekomst verzekerd worden? 

 


