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Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) 
werd in 1988 opgericht door de Nederlandse dominicanen. Het DSTS is een 
zelfstandig centrum voor theologisch onderzoek, naast de van kerken en 
overheid afhankelijke theologische instellingen. Krachtens haar statuten stelt 
de stichting zich ten doel een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een 
eigentijdse theologie in de West-Europese context. Actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen vormen het vertrekpunt voor de vier jaar durende 
interdisciplinair opgezette onderzoeksprogramma’s. De resultaten van dit 
onderzoek worden ten behoeve van een in religie en zingevingvragen 
geïnteresseerd publiek via de oude en nieuwe media verspreid. Meer 
informatie hierover is te vinden op de website van het DSTS: www.dsts.nl.  



 
 

3 

 
 

Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving 
 
 
 
 

Jaarverslag 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Post- en bezoekadres: 
 
DSTS / Project W!J       
Nieuwe Herengracht 18      
1018 DP Amsterdam       
Tel.: 020-6235721       
E-mail: secretariaat@nieuwwij.nl     
www.dsts.nl 
www.nieuwwij.nl 
 



 
 

4 

Inhoud 
 
Woord vooraf 5 
 
1. DSTS/W!J 6 
  1.1 Het DSTS-onderzoeksprogramma 2009-2013 6 
  1.1.1 De onderzoeksgroep 6 
  1.1.2 Boek van de onderzoeksgroep 6 
  1.1.3 Promotieonderzoek Nora Asrami 7 
  1.1.4 Nieuw DSTS-onderzoeksproject 7 
  1.1.5 Onderzoeksgroep op Nieuwwij.nl 7 
  1.1.6  Boekproject A glance in the mirror: Dutch and Polish religious cultures 8 
  1.2 De multimediale website Nieuwwij.nl 8 
  1.2.1 Doelstelling 8 
  1.2.2 Medewerkers Nieuwwij.nl 8 
  1.2.3  Stageplaats 9 
  1.2.4 Maandthema's op Nieuwwij.nl 9 
  1.2.5 Samenwerking met andere organisaties 10 
  1.2.6 Bijzondere gebeurtenissen voor project W!J in 2012 11 
  1.2.7 Update van de website Nieuwwij.nl 11 
 
2. European Project for Interreligious Learning (EPIL) 12 
  2.1 Deelname aan modules en tussentijdse bijeenkomsten studenten 12 
  2.2 De Nederlandse module 13 
  2.3 Publieksdebat als onderdeel van de Nederlandse module 13 
  2.4 Samenwerking met andere organisaties 14 
 
3. De Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving 15 
  3.1 Achtergrond 15 
  3.2 Oratie Manuela Kalsky en mini-symposium 15 
  3.3 Verdere activiteiten van de leerstoel 15 
  3.4 Onderzoek vanuit de leerstoel 16 
 
4. Overige activiteiten 18 
 
5. Afzonderlijke bijdragen van de stafleden 20 
  5.1  Publicaties 20 
  5.2 Publicaties op Nieuwwij.nl 22 
  5.3 Lezingen en presentaties 22 
  5.4 Leeropdrachten, nominaties e.d. 24 
  5.5 Media 24 
  5.6 Lidmaatschappen en werkgroepen 25 
  5.7 Besturen, redacties en adviesgroepen 26 
 
6. Dominicaanse contacten 27 
 
7. Staf en Bestuur DSTS 28 
  7.1 Staf en directie 28 
  7.2 Bestuur 28 
 
8. Tot slot  30 



 
 

5 

Woord vooraf  
 
Al bijna vijfentwintig jaar zoekt het DSTS, staande in de dominicaanse traditie van 
theologiebeoefening, naar sporen van God in de samenleving. Het DSTS deed dit altijd, 
anders dan andere theologische studiecentra in Nederland, onafhankelijk van de kerken en de 
Nederlandse overheid. Dat was de wens van de oprichters in 1988: de Nederlandse provincie 
van de Predikbroeders. Maar sinds 2012 heeft het DSTS wel, met behoud van zijn 
onafhankelijke positie, een nadrukkelijke stem in het universitaire theologiebedrijf. Sinds 1 
januari 2012 is namelijk aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar verschillende 
theologische en levensbeschouwelijke tradities bij elkaar komen, de Edward Schillebeeckx 
leerstoel voor Theologie en Samenleving gevestigd, geïnitieerd door het DSTS en De Nieuwe 
Liefde te Amsterdam. Het eigen geluid van de dominicaanse wijze van theologie beoefenen 
wordt daar ingebracht in een oecumenisch en veelstemmig koor. In dit jaarverslag leest u in 
hoofdstuk 3 meer over deze belangrijke nieuwe fase in de geschiedenis van het DSTS.  
 

Het jaar 2012 luidde ook de afronding in van het huidige onderzoeksprogramma ‘Op zoek 
naar een nieuw wij in Nederland’. De artikelen van de tien onderzoekers die bij het onderzoek 
betrokken zijn werden afgerond en verschijnen in 2013 in boekvorm. Daarnaast werd het 
nieuwe onderzoeksthema in de steigers gezet dat in de komende onderzoeksperiode (2013-
2017) de wetenschappelijke focus van het DSTS zal bepalen. In hoofdstuk 1.1 wordt hierop 
nader ingegaan. 
 

Het multimediale websiteproject Nieuwwij.nl dat de maatschappelijke kant van het DSTS-
onderzoeksprogramma vertegenwoordigt, was ook in 2012 succesvol. Onder leiding van Ida 
Overdijk heeft het jonge en in cultureel en levensbeschouwelijk opzicht gemêleerde 
redactieteam nieuwe records in bezoekersaantallen weten te behalen. Na vier jaar is 
Nieuwwij.nl uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende levensbeschouwelijke websites 
in Nederland. Het winnen van de ‘Gouden Webfish Award’ in de categorie ‘oecumene’ was 
eind 2012 dan ook een welkome bekroning van alle inspanningen. Voor meer informatie over 
Nieuwwij.nl zie hoofdstuk 1.2. 
 

Een van de DSTS-hoogtepunten in 2012 was de Nederlandse module van het internationale 
dialoogproject European Project for Interreligious Learning (EPIL). Veertig moslima’s en 
christelijke vrouwen uit vijf verschillende landen kwamen in de eerste week van oktober in 
het Dominicanenklooster te Huissen bijeen rondom het thema ‘The Challenge of Migrant 
Communities - Revisiting Integration’. Op 3 oktober vond in het kader van deze studie- en 
dialoogweek een publieksdebat in De Nieuwe Liefde te Amsterdam plaats onder de titel 
‘Living together in exciting times’. Meer over deze zeer geslaagde EPIL-week, waarvan de 
organisatie in handen van het DSTS lag, vindt u in hoofdstuk 2.  
 

In hoofdstuk 4 en 5 wordt verslag gedaan van de afzonderlijke werkzaamheden van de DSTS-
stafleden. Zoals u kunt zien, is er ook in 2012 veel werk verzet op het gebied van theologie en 
samenleving. In dominicaans verband werd verder nagedacht over samenwerking tussen de 
verschillende dominicaanse projecten en de eigentijdse invulling van dominicaanse identiteit. 
Meer komt u hierover te weten in hoofdstuk 6.  
 

We sluiten dit jaarverslag af met de activiteiten van het bestuur en een vooruitblik op 2013, 
waarin het DSTS zijn 25-jarig bestaan zal vieren. Mijn dank gaat uit naar allen die ook in 
2012 op velerlei wijze de op wetenschap en samenleving gerichte activiteiten van het DSTS 
hebben gesteund. 
 
Manuela Kalsky 
Amsterdam, april 2013  
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1. DSTS/W!J 
 
1.1 Het DSTS-onderzoeksprogramma 2009-2013 
Het onderzoeksprogramma ‘Op zoek naar een nieuw wij in Nederland’ richt zich evenals de 
multimediale website www.nieuwwij.nl op het overbruggen van de wij/zij tegenstellingen in 
de Nederlandse samenleving. Traditionele gemeenschapsvormen staan onder druk en nieuwe 
vormen doen hun intrede. Wat is ervoor nodig om een ‘nieuw wij’ vorm te geven dat niet 
berust op uitsluiting, maar erin slaagt alle Nederlanders een thuisgevoel te geven? Wat bindt 
ons ondanks alle verschillen? En hoe kunnen we de bestaande verschillen vruchtbaar maken?  
 
1.1.1 De onderzoeksgroep 
Ook in 2012 ging de in 2011 ingestelde onderzoeksgroep onder leiding van Manuela Kalsky 
door. De bijdragen van de afzonderlijke onderzoekers, die als freelancers aan het 
interdisciplinaire DSTS-onderzoeksprogramma meewerken aan het boek A sense of 
belonging, werden besproken en afgerond. 
 
De onderzoeksgroep bestond in 2012 uit: 

• Nora Asrami MA - Moslim en W!J 
• Drs. Bas van den Berg - School en W!J 
• Prof.dr. Cok Bakker - Onderwijs en W!J 
• Dr. Kees den Biesen - Verslaving en W!J 
• Dr. Jaap van den Bosch - Conflict en W!J 
• Drs. Marco Derks - Queer en W!J 
• Dr. Pieter Dronkers - Loyaliteit en W!J 
• Prof.dr. Joep de Hart - De samenleving en W!J 
• Dr. Suzette van IJssel - Geloven en W!J 
• Dr. Alma Lanser - Jongeren en W!J 
• Dr. André Lascaris - Zondebok en W!J 
• Dr. Markha Valenta - Politiek en W!J 
• Prof.dr. Manuela Kalsky - Diversiteit en W!J  

 
De onderzoeksgroep kwam in het voorjaar van 2012 twee keer bijeen in het Corvershof te 
Amsterdam: 23 maart en 29 mei.  
 
1.1.2 Boek van de onderzoeksgroep 
De twaalf leden van de onderzoeksgroep hebben allen vanaf het voorjaar geschreven aan een 
artikel voor de bundel die in 2013 zal verschijnen. Tijdens twee bijeenkomsten hebben de 
onderzoekers van gedachten gewisseld over elkaars bijdragen. De eindredactie van het boek is 
in handen van Manuela Kalsky. Zij wordt in het redactiewerk terzijde gestaan door 
dr. Nelleke de Jong-van den Berg van tekstbureau ‘berg in de polder’. 
 
Werktitel voor de bundel is ‘A Sense of Belonging - je thuis voelen te midden van diversiteit’. 
Tegen de achtergrond van de focus van het DSTS-onderzoek luidt de leidende vraag: Wat is 
er nodig om in de Nederlandse samenleving een ‘nieuw wij’ te vormen? Hoe doen we daarbij 
recht aan religieuze en etnische diversiteit? Zijn er al glimpen van een nieuw wij te zien, en zo 
ja welke? En wat is ervoor nodig om je thuis te kunnen voelen? 
 
Naast de leden van de onderzoeksgroep zijn ook vier externe wetenschappers gevraagd om 
een bijdrage te leveren: prof.dr. André van der Braak (boeddhisme, non-dualiteit en W!J),  
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prof.dr. Arjo Klamer (economie en W!J), dr. Joke van Saane (W!J in godsdienstpsychologisch 
perspectief) en dr. Menno Hurenkamp (burgerschap en W!J).  
 
1.1.3 Promotieonderzoek Nora Asrami  
Nora Asrami zette in 2012 haar promotieonderzoek voort, dat gericht is op de religieuze 
identiteitsontwikkelingen van Marokkaans-Nederlandse moslimjongvolwassenen.  
Zij verdiepte zich in theorieën rondom (religieuze) identiteitsontwikkelingen, nam interviews 
af en begon met de analyse van het eerste verzamelde datamateriaal. Ook werkte zij als lid 
van de DSTS-onderzoeksgroep aan een artikel over de binding van Marokkaans-Nederlandse 
moslimjongvolwassenen met de Nederlandse samenleving. Tijdens het Weekend van de 
Theologie van de Protestantse Theologische Universiteit op Hydepark in Doorn en de 
bijspijkerdagen theologie in het Dominicanenklooster Huissen gaf zij lezingen over haar 
onderzoek (zie onder 5.3 Lezingen en presentaties). Tevens nam zij op uitnodiging van de 
Protestantse Kerk in Nederland in maart deel aan een studieprogramma in Indonesië rond 
moslim-christenrelaties. Ook daar vertelde zij over haar promotieonderzoek en over het 
European Project for Interreligious Learning (EPIL) (zie hoofdstuk 2). Haar onderzoek wordt 
begeleid door Manuela Kalsky (promotor) en Alma Lanser (universitair docent 
Godsdienstpedagogiek VU - copromotor). 
 
1.1.4 Nieuw DSTS-onderzoeksproject 
In 2012 is de basis gelegd voor het nieuwe DSTS-onderzoeksproject, dat in samenwerking 
met de Edward Schillebeeckx leerstoel aan de VU wordt uitgevoerd. Dit project richt zich op 
‘multiple religious belonging’: het verschijnsel dat mensen zich in onze samenleving door 
elementen uit meerdere religieuze tradities laten inspireren. De uitvoering van het project is in 
handen van André van der Braak en Manuela Kalsky. Het voorstel kreeg de goedkeuring van 
het DPN en zal in het voorjaar van 2013 worden opgestart.  
 
1.1.5 Onderzoeksgroep op Nieuwwij.nl 
De DSTS-onderzoeksgroep had ook in 2012 op de homepage van Nieuwwij.nl een eigen 
plaats: ‘Volg de DSTS-onderzoekers’. Dit onderzoeksgedeelte bevat van iedere DSTS-
onderzoeker een korte biografie en een interview over zijn of haar onderzoeksthema.  
 
In het onderzoeksblog op Nieuwwij.nl (ook te vinden onder ‘Volg de DSTS-onderzoekers’ op 
de homepage van Nieuwwij.nl) doen zij verslag van hun onderzoek. Regelmatig wordt een 
prikkelend onderzoeksblog geplaatst dat aansluit bij het maandthema van de website. Als 
eerste reageert veelal een onderzoeker van het DSTS op de stelling. Hierna wordt een externe 
deskundige om een bijdrage gevraagd. Op beide blogs kunnen de bezoekers van de website 
reageren. In 2012 zijn onder meer zijn de volgende blogs geplaatst: 
 

● Alma Lanser: ‘Maak God aan het lachen’. 
● Joep de Hart: ‘Religie: hoeksteen of steen des aanstoots?’ 
● Bas van den Berg: ‘Voel jij je thuis op school? 
● Suzette van IJssel: ‘Bhaskars spirituele visioen’. 
● Markha Valenta: ‘We hebben een partij van gelijkheid nodig’. 
● Marco Derks: ‘Discussie rond weigerambtenaar is symboolpolitiek’. 
● Cok Bakker: ‘Hoezo: “wij zijn een christelijke school”?’ 
● Pieter Dronkers: ‘Nieuwkomers als spelbedervers?’ 
 

De redactie van het onderzoeksblog was in handen van mr.drs. Mariska Jansen, freelancer bij 
Nieuwwij.nl.  



 
 

8 

1.1.6  Boekproject A glance in the mirror: Dutch and Polish religious cultures 
In het najaar van 2010 reisden leden van bestuur en staf van het DSTS naar de Katholieke 
Universiteit te Lublin, waar zij samen met Poolse collegae tijdens een tweedaags symposium 
ervaringen en feiten uitwisselden rondom de ontwikkelingen in beide landen op religieus 
gebied. In 2011 werden de daar gehouden lezingen tot artikelen bewerkt. In 2012 is de laatste 
hand gelegd aan de bundeling van de artikelen. Eind 2012 verscheen het boek onder de titel A 
Glance in the Mirror: Dutch and Polish Religious Cultures bij de LIT-Verlag in Münster. De 
bijdragen zijn geschreven door Stanisław Grodź, Manuela Kalsky, André Lascaris, Paweł 
Mąkosa, Peter Nissen, Jan Peters, Nico Schreurs en Adam Wąs. Het boek is verschenen onder 
redactie van Manuela Kalsky en Peter Nissen. Cissy Pater en Heleen Ransijn assisteerden bij 
het redactiewerk. 
 
1.2 De multimediale website Nieuwwij.nl  
Naast het onderzoeksprogramma gaf het DSTS ook in 2012 uitvoering aan de multimediale 
website Nieuwwij.nl, die net als het onderzoek moet bijdragen aan het overbruggen van de 
wij/zij tegenstellingen in Nederland. 
  
1.2.1 Doelstelling 
Evenals het onderzoeksprogramma ondersteunt de website de zoektocht naar een nieuw wij in 
Nederland. Hoe kan het gemeenschapsgevoel tussen mensen met verschillende religieuze en 
levensbeschouwelijke achtergronden versterkt worden, zonder daarbij de onderlinge 
diversiteit uit het oog te verliezen? Wat is ervoor nodig dat alle burgers in Nederland niet 
alleen vreedzaam maar ook plezierig met elkaar kunnen samenleven? Op deze vragen wordt 
met behulp van maandthema’s naar antwoorden gezocht.  
 
Verschillen in levensbeschouwelijk- en cultureel-maatschappelijk opzicht worden op de 
website benoemd en in beeld gebracht. Niet alleen de discussie over een ‘nieuw wij’ wordt 
hierdoor bevorderd, ook de participatie van burgers in Nederland in het tot stand brengen van 
een ‘nieuw wij’ wordt gestimuleerd. Beoogd wordt het zelfoplossend vermogen van mensen 
te versterken door middel van informatie en communicatie. Nieuwwij.nl wil mensen 
aanmoedigen de diversiteit in onze huidige samenleving onder ogen te zien en constructief 
vorm te geven. De website biedt aan de bezoekers de mogelijkheid om op elk onderdeel te 
reageren en met elkaar in discussie te gaan. Het ‘servicegedeelte’ op de website informeert 
over projecten rondom dialoog-religie-samenleving en moedigt mensen aan zelf initiatieven 
in deze richting te ontplooien. 
 
Het erkennen van de bestaande verschillen in onze samenleving en tegelijkertijd naar 
onderlinge verbindingen zoeken is het beoogde doel van project W!J. Ruimte geven aan 
diversiteit is daarbij het uitgangspunt. Nadrukkelijk wordt het uiten van controversiële visies 
en meningen aangemoedigd, zonder in scheldpartijen te verzanden. ‘Voorbij de 
bindingsangst’ luidt het devies en er wordt gestimuleerd om met open vizier op zoek te gaan 
naar een én-én benadering in plaats van óf-óf. Voor een kort overzicht van project W!J zie 
www.nieuwwij.nl/trailer. 
 
1.2.2 Medewerkers Nieuwwij.nl  
Manuela Kalsky was ook in 2012 als directeur eindverantwoordelijk voor Nieuwwij.nl. 
Alhoewel de economische crisis ook voor project W!J tegenvallende resultaten op het gebied 
van de fondswerving met zich meebracht, lukte het de directeur desondanks de begroting 
dekkend te krijgen. Zij werd in haar inspanningen ondersteund door Heleen Ransijn.  
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Ida Overdijk, eindredacteur religie en cultuur bij IKON-TV, zette in 2012 haar 
hoofdredacteurschap voort en zoals in eerdere jaren bekleedde Greco Idema de functie van 
eindredacteur bij Nieuwwij.nl. Heleen Ransijn en Mariska Jansen vervulden coördinerende 
taken. Daarnaast waren acht vrijwilligers en negen parttimers als redacteuren, regisseurs, 
columnisten en interviewers bij de site betrokken.  
 
1.2.3  Stageplaats 
In 2012 waren twee stagiairs aan Nieuwwij.nl verbonden. In het voorjaar was dat Gauwain 
van Kooten Niekerk, student religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Mariska Jansen en Manuela Kalsky begeleidden zijn stagetraject. Na afloop bleef hij 
werkzaam bij Nieuwwij.nl, eerst als vrijwilliger en later als freelancer met als speciaal 
aandachtspunt de sociale media. In het najaar diende Nieuwwij.nl als stageplek voor 
Sebastiaan Soetermans, student aan de Hogeschool InHolland, opleiding Godsdienst-Pastoraal 
Werk. Zijn dagelijkse begeleider was Luc Tania, straatpastor bij de Protestantse Diaconie te 
Amsterdam. Reportages van bijeenkomsten, filmrecensies en redactiewerkzaamheden 
maakten, onder supervisie van de hoofdredacteur, onderdeel uit van de stage.  
 
1.2.4 Maandthema’s op Nieuwwij.nl  
In 2012 koos de redactie voor de volgende thema’s: 

• januari 2012: Crisis 
• februari 2012: Online 
• maart 2012: Idealen 
• april 2012: Kwaad 
• mei 2012: Waarde 
• juni 2012: Heilig? 
• juli 2012: Seks & relaties 
• augustus 2012: Seks & relaties 
• september 2012: Kiezen 
• oktober 2012: Inspiratie 
• november 2012: Paradijs 
• december 2012: Verlichting 

 
De maandthema’s werden met behulp van video’s, columns, interviews, opiniërende en 
verdiepende artikelen op de site nader uitgewerkt.  
 
Naast het tonen van video’s, columns, artikelen etc. op Nieuwwij.nl, wordt het materiaal ook 
op andere internetsites geplaatst (‘wegzetten van de content’). Door een actief 
verspreidingsbeleid van de content op Nieuwwij.nl worden vele bijdragen door andere media 
overgenomen en bereikt het multimediale materiaal een breed publiek. Ook op verschillende 
grote discussieplatforms worden bijdragen van Nieuwwij.nl besproken, zoals op Nujij.nl, 
Fok.nl. Goedgelovig.nl, Kerknieuws.nl, Ekudos.nl en Rorate.com. Alle video’s zijn via 
YouTube te zien, een zeer populaire website, waarop filmpjes worden vertoond die 
wereldwijd door een groot aantal mensen worden bekeken. Ook is Nieuwwij.nl actief via de 
sociale media, zoals Facebook en Twitter. Dit alles betekent dat het werkelijke aantal mensen 
dat ook in 2012 met de bijdragen op Nieuwwij.nl in aanraking kwam, vele malen hoger lag 
dan de gemiddeld 18.000 unieke bezoekers per maand op de website zelf. Dit gemiddelde 
aantal lag in 2012 ruim 5.000 per maand hoger dan in het jaar 2011.  
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In het onderwijs werd ook in 2012 dankbaar gebruik gemaakt van de video’s. Vooral 
docenten maatschappijleer en levensbeschouwing/godsdienst zijn enthousiast over de 
interreligieuze en interculturele benadering van de content op Nieuwwij.nl. Filmpjes en ander 
materiaal van de site worden regelmatig voor onderwijsdoeleinden gebruikt, zoals 
bijvoorbeeld op de HBO-opleiding Theologie van Windesheim in Zwolle en op middelbare 
scholen in Eindhoven en Apeldoorn. Ook wordt content van de site gebruikt door 
onderwijsondersteunende organisaties, waaronder Arkade-Cilon. 
 
Op de website zijn wekelijks nieuwe video’s te vinden die aansluiten bij het maandthema of 
bij actuele thema’s in de samenleving. De totstandkoming van deze video’s is in handen van 
jonge camjo’s (camerajournalisten). Door het maken van de video’s komen zij in contact met 
anderen die ook met een nieuw wij bezig zijn en worden er nieuwe netwerken opgebouwd. 
Positieve ontwikkelingen komen in beeld, waarbij het vooral om buurtactiviteiten en 
initiatieven van ‘gewone’ mensen gaat. Onder het motto: ‘W!J - verbindt de verschillen’ 
wordt geprobeerd een eenzijdig negatieve berichtgeving over een pluriforme samenleving te 
doorbreken, zonder daarbij de problemen die verscheidenheid met zich meebrengt te 
verzwijgen.  
 
Het onderdeel Service op Nieuwwij.nl is gericht op reeds actieve organisaties en personen en 
op degenen die actief willen worden op het terrein van ‘dialoog, religie, levensbeschouwing 
en samenleving’. Het geeft informatie over bestaande projecten en initiatieven en moedigt aan 
zelf initiatieven te ontplooien. In 2012 bevatte dit onderdeel 900 namen van personen en 
organisaties. In 2012 bereikten circa 1500 mails via het servicegedeelte onze infodesk. 25% 
daarvan ging over vermeldingen van organisaties, projecten en activiteiten op Nieuwwij.nl; 
35% bevatte vragen over activiteiten, organisaties, fondsen, etc. die via de mail of telefonisch 
werden beantwoord; 10% van de contacten leidde uiteindelijk tot een telefonisch advies of 
een afspraak op locatie. De laatste 30% betrof alle ‘overige contacten’, met name aanvragen 
voor lezingen over project W!J en/of deelname aan debatten, radio/televisieprogramma’s en 
fora over project W!J. Eind december 2012 werd de 96ste (tweewekelijkse) nieuwsbrief 
verstuurd aan circa 3.600 betrokkenen.  
 
1.2.5 Samenwerking met andere organisaties 
Nieuwwij.nl is een succesvolle website op interlevensbeschouwelijk gebied in Nederland. Het 
onderlinge samenwerkingsverband met Nieuwemoskee.nl, Bruggenbouwers.com en 
Reliwerk.nl. verhoogt de slagkracht en zorgt voor een nog bredere en effectievere 
verspreiding van het gedachtengoed van project W!J. 
 
Veel islamitische, christelijke en andere religieus georiënteerde personen zijn op zich 
geïnteresseerd in de thema’s die Nieuwwij.nl aanbiedt, maar zij nemen de informatie over het 
algemeen liever via de ‘eigen’ kanalen tot zich. Zo komen veel moslims via Nieuwemoskee.nl 
op Nieuwwij.nl terecht. De nauwe samenwerking leidt over en weer tot meer bezoekers. Ook 
worden op deze manier verschillende doelgroepen bereikt. Religieuze professionals zijn in 
eerste instantie minder geïnteresseerd in thema’s rondom religieuze diversiteit, maar via 
Reliwerk.nl is de kans groot dat zij vaker op Nieuwwij.nl terecht zullen komen.  
 
Project W!J organiseerde samen met Bureau Intermonde en anderen de volgende activiteiten 
in 2012: 
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• In februari vond de presentatie plaats van het boek ‘De ideologie van de PVV’ van 
arabist Jan Jaap de Ruiter in De Nieuwe Liefde te Amsterdam, in het bijzijn van zo’n 
100 bezoekers. Nexus-directeur Rob Riemen ging in gesprek met Jan Jaap de Ruiter 
onder leiding van IKON-journalist Job de Haan. De inhoud van dit boek is een 
bewerking van eerder geplaatste artikelen op Nieuwwij.nl. over populisme. 

• In oktober werd een masterclass ‘Religie en journalistiek’ gegeven door journaliste 
Lisette Thooft voor met name beginnende religie-journalisten. Volgend jaar februari 
wordt deze masterclass opnieuw aangeboden vanwege grote belangstelling. Daarnaast 
zullen masterclasses plaatsvinden over ‘reli-ondernemen’, ‘websitebeheer’ en 
‘uitdagend schrijven’. 

• Eind november/begin december werd er in Huissen een ‘Komt een vreemde in het 
klooster’-weekend georganiseerd voor ca. 10-15 jongeren met verschillende religieuze 
achtergronden. Ook niet-religieuze jongeren namen hieraan deel. In 2013 worden vier 
vergelijkbare weekends georganiseerd in diverse Nederlandse en Vlaamse kloosters. 

 
1.2.6 Bijzondere gebeurtenissen voor project W!J in 2012 
Op 7 december werden in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht de Webfish Awards 
uitgereikt, een initiatief van o.a. de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), de 
Faculteit Katholieke Theologie (FKT, Universiteit van Tilburg), Trouw en de IKON. Met 
deze prijs willen de initiatiefnemers christelijk Nederland en Vlaanderen uitdagen sociale 
media en internet te blijven ontwikkelen en verbeteren. Nieuwwij.nl won de Award voor 
‘beste oecumenische website’. Greco Idema, eindredacteur van Nieuwwij.nl, nam de Award 
in ontvangst. Het is de tweede keer dat Nieuwwij.nl in de prijzen valt. In 2009 werd 
Nieuwwij.nl al bekroond met de Erasmus Seal of Approval in Wenen. 
 
Op 19 december vond een kerst- en eindejaarsdiner voor alle medewerkers van Nieuwwij.nl, 
DSTS-onderzoekers en DSTS-bestuursleden plaats in de Gelagkamer van het Corvershof in 
Amsterdam. Samen met gastvrouw Manuela Kalsky blikten de tweeëntwintig aanwezigen 
terug op het afgelopen W!J-jaar. Drie medewerkers zorgden voor een interreligieuze quiz om 
de kennis van de W!J-ers over de verschillende religies in Nederland te testen. Regisseur en 
muzikant Rogier Pelgrim, winnaar van de Grote Prijs van Nederland voor beste singer-
songwriter, zong twee liedjes, en de W!J-chefkok Roger Ruhulessin liet de gasten genieten 
van zijn kookkunsten.  
 
1.2.7 Update van de website Nieuwwij.nl 
Er werd in het najaar een begin gemaakt met het aanvragen van offertes voor een upgrade van 
Nieuwwij.nl. Na vier jaar is de site aan vernieuwing toe, zeker wat het optimale gebruik van 
de sociale media betreft. Ida Overdijk, Manuela Kalsky, Mariska Jansen, Gauwain van 
Kooten Niekerk en Greco Idema gingen als commissie aan de slag. De keuze voor de bouw 
van de nieuwe website viel op bedrijf GetID. Greco Idema is intermediair tussen de 
commissie en de bouwers en coördineert het proces. In de zomer van 2013 zal de bouw van 
de nieuwe site gereed zijn. 
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2. European Project for Interreligious Learning (EPIL) 
 
Ook in 2012 faciliteerde en coördineerde het DSTS de deelname van studenten aan het 
interreligieuze studietraject European Project for Interreligious Learning (EPIL). Dit 
internationale dialoogproject richt zich op islamitische en christelijke vrouwen met de 
bedoeling kennis van elkaars geloofsovertuigingen te bevorderen en cultuurhistorische 
achtergronden te leren verstaan. Er worden ervaringen uitgewisseld om zo van verschillen te 
leren en deze voor de interreligieuze en interculturele dialoog vruchtbaar te maken. EPIL 
bestaat sinds 2002 en de participerende landen zijn: Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, 
Bosnië-Herzegovina, Libanon en sinds 2010 via het DSTS ook Nederland. Stichting EPIL 
heeft haar standplaats in Zwitserland, waar ook het internationaal samengestelde bestuur 
bijeenkomt. Het project omvat een studieprogramma van twee en een half jaar, waarbij de 
deelnemers elk half jaar gedurende een week bij elkaar komen in een van de deelnemende 
landen. Gedurende deze studieweek wordt aandacht besteed aan een voor het gastland 
specifiek thema, gericht op de interreligieuze en interculturele dialoog. Elk deelnemend land 
vaardigt een evenredig aantal studenten af met een islamitische of christelijke achtergrond. De 
studenten nemen aan alle studieweken deel. Elk landelijk studententeam wordt begeleid door 
twee academische begeleiders die hen het hele studietraject terzijde staan en tussentijds met 
hen bijeenkomen om leeropdrachten in eigen land uit te voeren. Het studietraject sluiten de 
studenten af met een eindopdracht, waarin zij de opgedane kennis en kunde verwerken om in 
hun eigen professionele werkveld en/of persoonlijke leefomgeving toe te passen. Nora Asrami 
nam als studente/deelneemster en coördinator vanuit het DSTS deel aan de diverse EPIL-
bijeenkomsten. 
 
2.1 Deelname aan modules en tussentijdse bijeenkomsten studenten 
In 2012 vonden de derde en vierde module van het EPIL-studietraject plaats. In het voorjaar 
kwamen de Nederlandse studenten bijeen onder supervisie van dr. Geertje de Vries en dr. 
Stella van der Wetering om zich voor te bereiden op de derde module. Deze vond plaats van 4 
tot en met 11 mei in Bosnië-Herzegovina rondom het thema ‘Conflict and the Potential for 
Pluralism - Analysing the Use and Misuse of Religion’. In hun voorbereidingen besteedden 
zij extra aandacht aan de oorlog die begin jaren 1990 in voormalig Joegoslavië woedde en het 
land uit elkaar scheurde. Een pastoraal werker van Defensie die voor de geestelijke zorg van 
Dutchbat-soldaten in Srebrenica verantwoordelijk was werd voor een van de bijeenkomsten 
uitgenodigd om te vertellen over zijn bevindingen.  
 
Stella van de Wetering begeleidde de Nederlandse studenten op hun reis naar Bosnië-
Herzegovina. De eerste dagen verbleven de deelneemsters in Sarajevo en maakten zij kennis 
met de culturele en religieuze geschiedenis van de Bosniërs. Zij volgden lezingen aan de 
islamitische universiteit van Sarajevo en gingen op excursie naar onder andere het theater en 
een Orthodoxe kerk. Tevens bezochten zij vrouwenorganisaties die zich inzetten voor de 
opbouw van Bosnië-Herzegovina na de Balkanoorlog. Ook was er veel aandacht voor de 
impact van deze oorlog op de nabestaanden. Zo werden er bezoeken afgelegd aan het Missing 
Persons Center in Tuzla en het herdenkingsmonument in Srebrenica. Deelnemers spraken 
daar met vrouwen en moeders van vermiste echtgenoten en zonen. Na deze indrukwekkende 
bezoeken brachten de vrouwen de laatste dagen door in Zenica waar aandacht werd besteed 
aan thema’s als rehabilitatie van oorlogsslachtoffers en peacebuilding. De deelneemsters 
leerden hoe de Bosniërs na een ernstig conflict gezamenlijk het land weer proberen op te 
bouwen en te werken aan een vreedzame samenleving. Na terugkomst in Nederland kostte het 
tijd om alle indrukken te verwerken en volgde een uitgebreide evaluatie. Een verslag werd 
gepubliceerd op de website van het DSTS.  
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Verschillende voorbereidingsbijeenkomsten vonden in de zomer voorafgaand aan de vierde 
module (30 september tot 7 oktober) plaats.  
 
Op uitnodiging van de Protestantse Kerk Nederland nam Nora Asrami deel aan een studiereis 
naar Indonesië in het kader van de interreligieuze dialoog, om aldaar een impressie te geven 
van de EPIL-modules en de daaruit voortkomende resultaten.  
 
De andere EPIL-studenten gaven eveneens presentaties over het EPIL-project in hun eigen 
omgeving. Ook hebben zij artikelen geschreven voor Nieuwwij.nl, de intranetpagina van 
InHolland ’Insite’, en de oktober-nieuwsbrief van de Oecumenische Vrouwensynode. 
 
2.2 De Nederlandse module 
Het DSTS heeft in 2012 als hoofdorganisator en penvoerder van de Nederlandse EPIL-
module de fondsenwerving en organisatorische voorbereidingen voor zijn rekening genomen. 
In 2011 was hier al mee begonnen.  
 
Het voorbereidingsteam van de Nederlandse module bestond uit:  

• Nora Asrami, onderzoeker DSTS en coördinator EPIL; 
• Manuela Kalsky, directeur DSTS en bestuurslid EPIL; 
• Geertje de Vries, lid van het Academic Team en docente Hogeschool InHolland; 
• Stella van de Wetering, lid van het Academic Team en docente InHolland/VU; 
• Martina Heinrichs, vormingswerkster in het Dominicanenklooster Huissen en 

coördinator EPIL-module voor zover zich dit in Huissen afspeelde; 
• Jasja Nottelman, studentenpastor en voorzitter van de Oecumenische Vrouwensynode.  

 
Dit voorbereidende comité kwam verschillende malen bijeen om de inhoudelijke en 
organisatorische invulling van de Nederlandse module voor te bereiden.  
De module had als titel: ‘The Challenge of Migrant Communities - Revisiting Integration’. 
Het programma was gericht op de geschiedenis en de huidige context van Nederland als 
migrantenland. 
 
De openingslezing van de studieweek werd verzorgd door prof.dr. Manuela Kalsky. Zij 
schetste de Nederlandse situatie en onderstreepte dat de verschillende religieuze 
gemeenschappen in Nederland over hun eigen grenzen heen moeten durven kijken om nieuwe 
verbindingen te leggen. De door haar in Nederland beschreven aanwezige religieuze en 
culturele diversiteit werd in de rest van de week door gastsprekers aangetoond en in 
workshops bereflecteerd. Er werden lezingen over de ontwikkelingen van het jodendom, de 
migrantenkerken en de islam in Nederland gehouden. Binnen deze EPIL-module werd 
nadrukkelijk aandacht besteed aan het jodendom, ook al is het project zelf niet gericht op de 
drie monotheïstische religies maar op islam en christendom. Tijdens de excursie naar 
Amsterdam werden de Portugese Synagoge, de Blauwe Moskee en de Mozes en Aäronkerk 
bezocht. Er werd ook een uitstapje over de grens naar Keulen gemaakt. Naast een bezoek aan 
de beroemde Dom en aan een moskee in een buitenwijk van Keulen vond ook een ontmoeting 
plaats met leden van de Interreligieuze Raad. Op deze wijze kregen de deelneemsters een 
indruk van de Duitse omgang met migratie, interreligieuze dialoog en interreligieuze 
samenwerking. 
 
2.3 Publieksdebat als onderdeel van de Nederlandse module 
Het hoogtepunt van de EPIL-week was het publieksdebat op 3 oktober in De Nieuwe Liefde 
te Amsterdam. Het thema was ‘Living together in exciting times: in search of a New We’.  



 
 

14 

Deze avond werd georganiseerd om enerzijds het Nederlandse publiek kennis te laten maken 
met EPIL en anderzijds de EPIL-deelneemsters te laten proeven van het Nederlandse publieke 
debat op het terrein van de interreligieuze dialoog. Het publieksdebat werd voorafgegaan door 
een ‘dialoogbuffet’ waarbij de gasten in informele sfeer met elkaar konden kennismaken. De 
sprekers tijdens de bijeenkomst waren Andrée van Es, wethouder van de Gemeente 
Amsterdam, Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, Kürsat Bal, 
afgevaardigde Contactorgaan Moslims en Overheid, en Petra Stienen, arabiste en publiciste. 
Gespreksleider van de avond was Naima Azough. Deze avond werd druk bezocht, met in 
totaal 250 bezoekers, waarvan zo’n 150 gasten deelnamen aan het ‘dialoogbuffet’.  
 
De bijeenkomst werd op Nieuwwij.nl in een videoverslag vastgelegd (titel: ‘W!J in het land: 
EPIL-debat over zoektocht naar een nieuw wij’, 15 oktober 2012). Ook werd het 
publieksdebat in verschillende nieuwsbrieven en op websites vermeld, waaronder de 
december-nieuwsbrief van de Vrouwensynode en het veel gelezen weblog van Anja 
Meulenbelt (http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2012/10/04/samenleven-in-spannende-
tijden). 
 
2.4 Samenwerking met andere organisaties 
Verschillende organisaties waren als samenwerkingspartners betrokken bij de uitvoering van 
het EPIL-project:  

● Dominicanenklooster Huissen: verantwoordelijk voor de accommodatie van de 
deelneemsters; 

● Contactorgaan Moslims en Overheid: partner in de werving van de Nederlands- 
islamitische deelneemsters aan EPIL. Het contactorgaan vaardigde de heer Kürsat Bal 
af voor deelname aan het publieke debat in Amsterdam en maakte het bezoek aan de 
Blauwe Moskee in Slotervaart met bijbehorende lunch mogelijk; 

● Moslimvrouwenorganisatie Al Nisa: partner in de werving van islamitische 
deelneemsters en betrokken bij de inhoudelijke voorbereidingen van de Nederlandse 
EPIL-module; 

● Oecumenische Vrouwensynode: partner in de werving van Nederlandse christelijke 
deelneemsters aan EPIL en mede verantwoordelijk voor de externe communicatie 
rondom het publieke debat in Amsterdam; 

● Hogeschool InHolland: partner in de werving van islamitische en christelijke 
deelneemsters en medeorganisator van de Nederlandse EPIL-module; 

● The EPIL-association: de overkoepelende organisatie.  
 
De Nederlandse EPIL-module is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van onder 
andere Commissie Projecten in Nederland (PIN), Kerk en Wereld, Oasefonds, de 
Amerikaanse ambassade in Den Haag en verschillende religieuze congregaties. 
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3. De Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving 
 
3.1 Achtergrond 
Op 1 januari 2012 werd de Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving 
gevestigd aan de faculteit der Godgeleerdheid van de VU. De leerstoel, vernoemd naar de 
dominicaanse theoloog Edward Schillebeeckx is een initiatief van het DSTS en De Nieuwe 
Liefde, het centrum voor debat, bezinning en poëzie te Amsterdam. Doel van de leerstoel is 
het verbinden van theologie en samenleving in de geest van Edward Schillebeeckx. De 
leerstoel wordt bekleed door DSTS-directeur Manuela Kalsky, die hiermee bijzonder 
hoogleraar aan de VU is geworden. 
 
3.2 Oratie Manuela Kalsky en mini-symposium 
Op 12 november aanvaardde Manuela Kalsky officieel haar ambt als bijzonder hoogleraar. 
Haar inaugurele rede droeg de titel ‘Maak het verschil! Over religieuze diversiteit en het 
verlangen naar een nieuw wij’. Aan de hand van de projecten Reliflex.nl en Nieuwwij.nl 
schetste zij de DSTS- onderzoeksprogramma’s tot nu toe en haar plannen voor de toekomst. 
Het toekomstige onderzoek op de leerstoel zal gericht zijn op het verschijnsel ‘multiple 
religious belonging’ of in het Nederlands ‘meervoudige religieuze binding’. Kalsky pleitte 
voor een ‘polyfone theologie’ die deze religieuze meerstemmigheid serieus neemt en in staat 
is om de tekenen des tijds met een open vizier tegemoet te treden. De tekst van de oratie en 
een video-impressie van de plechtigheid is te vinden via de volgende link: 
http://www.manuelakalsky.nl/manu.htm 
 
Voorafgaand aan de oratie werd in de ochtend in De Nieuwe Liefde te Amsterdam een mini-
symposium georganiseerd met als thema: ‘God is ieder ogenblik nieuw. Religieuze diversiteit 
in het denken van Edward Schillebeeckx’. Sprekers waren Hermann Häring, Manuela Kalsky, 
Huub Oosterhuis en Peter Nissen. Dagvoorzitter en gespreksleider was Arjan Broers. Het 
symposium werd bijgewoond door ca. 70 belangstellenden.  
 
Hermann Häring, emeritus hoogleraar dogmatiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en 
Schillebeeckx-kenner, prees in zijn bijdrage het baanbrekende inzicht van Schillebeeckx dat 
pluraliteit niet een probleem was maar een gegeven; een kans en een uitdaging. Volgens 
Häring stelt Schillebeeckx de mensheid centraal, waar ook de niet-christelijke mens deel van 
uitmaakt. Huub Oosterhuis, dichter en initiatiefnemer van De Nieuwe Liefde in Amsterdam, 
sprak over het boek ‘God is ieder ogenblik nieuw’dat hij samen met Piet Hoogeveen schreef 
naar aanleiding van een serie interviews met Edward Schillebeeckx. De titel van dit boek 
werd ook het thema van het symposium. Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van het DSTS-bestuur, constateerde dat 
Schillebeeckx andere religies vanuit christelijk perspectief bekeek. Desalniettemin was zijn 
interesse in andere religies oprecht. Nissen citeerde Schillebeeckx: “God is te groot om in één 
religie te passen”. Aan het einde van het symposium was Schillebeeckx zelf aan het woord via 
een interview dat Manuela Kalsky in 2008 met Schillebeeckx hield. 
 
3.3 Verdere activiteiten van de leerstoel  
Het eerste publieksprogramma in het kader van de Edward Schillebeeckx leerstoel vond 
plaats in juni 2012. De uit Irak afkomstige en in de VS levende moslima Zainab Al-Suwaij, 
oprichter en directeur van het American Islamic Congress, gaf op 13 juni een goed bezochte 
masterclass aan studenten van de VU en andere geïnteresseerden. De titel van haar 
masterclass luidde ‘A ‘new we’ between the West and the Arab World - exciting challenge or 
mission impossible?’.  
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De dag daarna waren er twee bijeenkomsten met Al-Suwaij in De Nieuw Liefde. De 
middagbijeenkomst droeg de titel ‘An Arab Spring for women?’ Yasser Ellethy (VU) en 
Monique Samuel hielden co-referaten. Haar publiekslezing in de avond had als titel ‘Living 
together interreligiously’. Naima Azough trad zowel ‘s middags als ‘s avonds op als 
gespreksleider en/of interviewer. Beide bijeenkomsten in De Nieuwe Liefde trokken een 
behoorlijk aantal belangstellenden, en er verschenen o.a. interviews met haar in NRC en 
Trouw.  
 
In 2012 is er vanuit de leerstoel uitgebreid contact geweest met dr. Hans Ucko, voormalig 
secretaris voor joods-christelijke relaties en interreligieuze dialoog van de Zweeds-Lutherse 
Kerk en voormalig programmasecretaris van de ‘Office on Interreligious Relations and 
Dialogue’ van de Wereldraad van Kerken in Geneve. Het doel was om een 
samenwerkingsproject op te zetten met betrekking tot de culturele en religieuze diversiteit in 
Europa. Op 22 februari kwam dr. Ucko naar Amsterdam voor nader overleg met de directeur 
van het DSTS. Voor januari 2013 werd een internationale expertmeeting gepland. Helaas 
bleken er uiteindelijk toch te weinig deelnemers te zijn en is de planning naar 2013 
verschoven.  
 
In het voorjaar van 2012 werd in samenwerking met prof.dr. Peter Ben Smit (VU/Oud-
Katholiek Seminarie) en De Nieuwe Liefde een lezingencyclus opgezet over ‘3000 jaar nieuw 
wij’. Hieraan zou worden meegewerkt door zes bijbelwetenschappers, namelijk prof.dr. Bert 
Jan Lietaert Peerbolte, dr. Eveline van Staalduine-Sulman, prof.dr. Eep Talstra, dr. Christiane 
Karrer-Grube, prof.dr. Peter-Ben Smit en drs. Alex van Heusden. Helaas ging dit evenement 
door gebrek aan publieke belangstelling niet door. 
 
Op 27 juni kwamen de leden van de sectie Godsdienstfilosofie en Religiewetenschappen op 
het Corvershof bijeen om kennis te maken met de werkplek van het DSTS en om over de 
toekomstige invulling van het beleid van de sectie te vergaderen. Op 1 en 2 december werd 
deze brainstorm voortgezet tijdens een tweedaags verblijf in het conferentiehotel Kontakt der 
Kontinenten in Soesterberg. 
 
In het najaar begonnen de voorbereidingen van de Graduation Week ‘Faith in research’ aan de 
VU. De organiserende commissie bestond uit prof.dr. Hans Reinders, drs. Marije Zeldenrijk, 
André van der Braak en Manuela Kalsky. De commissie vergaderde een aantal keren. Marije 
Zeldenrijk ondersteunde Manuela Kalsky in het benaderen van de verschillende deelnemers 
aan een gepland podiumdebat vanuit het interreligieuze veld. Omdat de bijeenkomst in januari 
2013 plaatsvond zal in het volgende jaarverslag hier uitgebreider aandacht aan worden 
besteed. 
 
3.4 Onderzoek vanuit de leerstoel 
Het nieuwe DSTS-onderzoeksproject, dat mede vanuit de leerstoel zal worden uitgevoerd, is 
al eerder in dit verslag aan de orde geweest onder 1.1.4 (Nieuw onderzoeksproject). Voor dit 
onderzoeksproject is een subsidieaanvraag voor een extra AiO en Postdoc bij NWO ingediend 
in het kader van het NWO-programma ‘Religie in de moderne samenleving’. Van de vijftig 
aanvragen mochten vijftien door naar de tweede ronde. In december 2012 werd bekend dat de 
DSTS/VU-aanvraag door is naar de tweede ronde. Begin juni 2013 zal blijken of de aanvraag 
inderdaad bij de tien aanvragen hoort die door NWO worden gefinancierd.  
 
In het voorjaar van 2012 werd eveneens vanuit de leerstoel in samenwerking met prof.dr. H. 
Stoffels (sectie praxis VU) een aanvraag bij NWO ingediend in verband met het thema 
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‘multiple religious belonging’. Dit betrof een promotiebeurs, specifiek bedoeld voor leraren 
aan een HBO-instelling. De aanvraag, ingediend door VU en Windesheim tezamen, kwam 
eveneens door de eerste ronde heen, maar werd in tweede instantie afgewezen. 
 
De leerstoelhouder begeleidde Nora Asrami, Hanneke van der Korst en Adriana Balk bij hun 
promotieprojecten en leverde beoordelingen voor een aanvraag bij Humanities in the 
European Research Area (HERA) en het Duitse Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF).  
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4. Overige activiteiten 
 
Manuela Kalsky nam deel aan: 

● Lezing van dr. Herman Wijffels t.g.v. éénjarig bestaan van De Nieuwe Liefde, 12 
februari. 

● Introductiebijeenkomst voor nieuwe VU-medewerkers, 15 maart. 
● Oratie prof.dr. Mirjam van Veen, faculteit der Godgeleerdheid, VU, 16 maart. 
● Organisatie debat ‘Arabische lente: Hoe hebben de volksopstanden de winter 

doorstaan?’, m.m.v. Monique Samuel e.a. Midden-Oostenwerkgroep Groen Links/De 
Linker Wang, in De Nieuwe Liefde, 17 maart. 

● Bezinningsdag VU in De Nieuwe Liefde, 19 maart. 
● Conferentie ‘Theology in the Plural - Dialogue in World Religions’, Universität 

Hamburg, 18-20 April. 
● Ontvangst delegatie pastores uit Noorwegen ter voorbereiding van hun komst naar 

Nederland in 2013, 24 mei. 
● Nacht van de Theologie in de Hermitage, Amsterdam, 21 juni. 
● Feestelijk afscheid van het betaald werkzame leven van Hannie van Dijk, bestuurslid 

DSTS, 13 juli. 
● Opening Academisch Jaar Vrije Universiteit, 3 september. 
● Oratie Andre van der Braak aan de faculteit Godgeleerdheid, VU, 14 september. 
● Feestelijke bijeenkomst in De Nieuwe Liefde t.g.v. het tienjarig bestaan van Het 

Vermoeden, IKON-tv, 22 september. 
● Promotie van DSTS-medewerker Heleen Ransijn aan de Faculteit Katholieke 

Theologie van de Universiteit van Tilburg, 26 oktober. 
● Brainstormavond over de toekomst van Vrijzinnigheid in Nederland, NPB, 

Amsterdam, 1 november. 
● Seminar over ‘De ziel van leiderschap’ van en met Deepak Chopra, Vught, 9 

november. 
 
André Lascaris nam deel aan: 

● Bijeenkomsten van de Girard Studiekring op 13 januari, 4 februari, 16 maart, 21 
september, 16 november. 

● Presentatie van de roman ‘Dit zijn de namen’ door Tommy Wieringa (die hij in deze 
advies had gegeven), 4 oktober. 

● Promotie van Heleen Ransijn, Tilburg, 26 oktober. 
● Symposium en oratie van Manuela Kalsky / Edward Schillebeeckx leerstoel voor 

Theologie en Samenleving in De Nieuwe Liefde en VU, 12 november. 
 

Nora Asrami nam deel aan: 
● Noster-seminar ‘Empirisch onderzoek en praktische theologie’, Universiteit Utrecht, 

maandelijks 
● OPP-week IWFT, Klooster Maarssen, 3-5 januari 
● Vrijdagmiddagcafé, De Nieuwe Liefde Amsterdam, 6 januari. 
● Theologisch Café Mokum, lezing Erik Borgman: ‘Geloof in de stad’, Diaconie 

Amsterdam, 9 februari. 
● Bijeenkomst Women Inc. ‘Uitreiking Prijs Vrouwenprojecten’, Pakhuis de Zwijger 

Amsterdam, 13 februari. 
● Debat mede georganiseerd door Nieuwwij.nl in De Nieuwe Liefde, ‘De ideologie van 

de PVV’, 2 maart. 
● Nationaal Islam Congres, Amsterdam, 8 april. 
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● Workshop Creatief Schrijven, VU, 19 april. 
● Boekpresentatie ‘Roep om verzoening’ van Naim Ateek, Bergkerk, Amersfoort, 24 

april. 
● Bijeenkomst ‘De Avond van Allah’, De Nieuwe Liefde Amsterdam, 26 april 
● Masterclass Zainab Al-Suwaij: ‘A new we: exciting challenge or mission 

impossible?’, VU, 13 juni. 
● Lezingen Zainab Al-Suwaij, ‘An Arab Spring for women?’ en ‘Living together 

interreligiously’, De Nieuwe Liefde Amsterdam, 14 juni. 
● Masterclass Manuela Kalsky: ‘Religieuze diversiteit en de zoektocht naar een nieuw 

wij’, De Nieuwe Liefde Amsterdam, 20 juni . 
● Opening Academisch Jaar VU, 3 september. 
● EPIL Module III te Bosnië-Herzegovina, 4 - 11 mei. 
● EPIL Module IV te Huissen, 30 september - 7 oktober. 
● Symposium en oratie Manuela Kalsky / Edward Schillebeeckx leerstoel voor 

Theologie en Samenleving in De Nieuwe Liefde en VU, 12 november. 
● Studentendebat studentenvereniging Icarus met Manuela Kalsky: ‘Weg met het Grote 

Verhaal: Stelen als deugd!’, VU, 28 november. 
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5. Afzonderlijke bijdragen van de stafleden 
 
5.1  Publicaties 
Manuela Kalsky 
Boek 

• Manuela Kalsky, Peter Nissen (Eds.), A Glance in the Mirror. Dutch and Polish 
religious cultures, LIT Verlag, Münster/Berlin/Wien/London 2012. 

 
Artikelen 

● ‘Heil im alltäglichen Leben. Weiterdenken mit Edward Schillebeeckx in einer 
multireligiösen und multikulturellen Gesellschaft’, in: Thomas Eggensperger, Ulrich 
Engel, Angel F. Mendez Montoya (Hg./Eds), Edward Sc hillebeeckx: Impulse für 
Theologien/Impetus Towards Theologies, Matthias Grünewald Verlag, Ostfildern 
2012, 211-229. 

● ‘Introduction’, in: Manuela Kalsky, Peter Nissen (Eds.), A Glance in the Mirror. 
Dutch and Polish religious cultures, LIT Verlag, Münster/Berlin/Wien/London 2012, 
1-6. 

● ‘Religious Diversity as a Challenge to Theology. The research projects of the Dutch 
Dominican Study Centre for Theology and Society’, in: Manuela Kalsky, Peter Nissen 
(Eds.), A Glance in the Mirror. Dutch and Polish religious cultures, LIT Verlag, 
Münster/Berlin/Wien/London 2012, 63-76. 

●  ‘Over religieuze metamorfosen en schuivende identiteiten’, in: Cok Bakker e.a., 
Identiteit in beweging. Essays en verhalen over schoolontwikkeling, Dialogica (CPS), 
Amersfoort 2012, 24-31. 

● ‘Alles vloeit - De spirituelen in de Lage Landen’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 
68 (2012) 2, 5-14 

● ‘Project W!J - Denken in veelvoud’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 68 (2012) 2, 
85-92. 

● ‘Vragen rond het zelfgekozen levenseinde - Levensbeschouwelijke invalshoek 
onmisbaar in discussie’, in: De Linker Wang (2012) 1, 6-7. 

● ‘Kom eet mijn brood en drink mijn wijn ….’, in: Nieuwsbrief Unie NKV 5 (2012) 3,  
1-2. 

● Boekrecensie van ‘Religiöse Vielfalt und der Religionsfrieden. Herausforderung für 
die christlichen Kirchen’, in: Tijdschrift voor Theologie 52 (2012) 1, 99-100. 

● Boekrecensie van ‘Culture and Transcendence. A Typology of Transcendence’, in: 
Tijdschrift voor Theologie 52 (2012) 4, 400. 

● Reactie op ‘De werkelijkheid wil ik vol in het gezicht zien’ (interview met Erik 
Borgman), in: VolZin 11 (2012) 22, 33. 

● ‘Geestkracht’ op de website Zinweb.nl, 
http://www.zinweb.nl/zinprofiel/2012/05/27/thuisblijverspreek-manuela-kalsky-
geestkracht.  

 
André Lascaris 
Artikelen 

• ‘Living Together without Fear. A Challenge to Dutch Society, in: Manuela Kalsky, 
Peter Nissen (Eds.), A Glance in the Mirror. Dutch and Polish religious cultures, LIT 
Verlag, Münster/Berlin/Wien/London 2012, 39-50. 
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• ‘Schillebeeckx in the age of “The Immanent Framework”‘ in: Th. Eggensperger, U. 
Engel, A.F. Mendez Montoya Hg./eds, Edward Schillebeeckx. Impulse für 
Theologien/Impetus Towards Theologies, Matthias Grünewald Verlag, Ostfildern 
2012, 180-191.  

• ‘Op vleugels van vrede. Over oplossingen en regelingen’ in: Tijdschrift voor 
Geestelijk Leven 68 (2012) 4, 75-83. 

● ‘Goede herders in onze crisis’, in: Kerugma 55 (2011-2012) 3, 83-88. 

● ‘Schillebeeckx leerstoel aan de VU,’ in: Bulletin van de Nederlandse Dominicanen 47, 
november 2012, 8.  

 
Publicaties op Meerdanikzelf.nl 

● ‘Respect is een mager woord’, 6 juni. 
● ‘Vergeestelijking?’, 13 juni. 
● ‘Waardig communiceren’, 20 juni 
● ‘Het hart van de eucharistie’,.27 juni. 
● ‘De hemel versplinterd’, 25 juli 
● ‘De vrijheid om te vergeven’, 4 juli. 
● ‘Over vrijheid, liefde en lichaam’, 11 juli 
● ‘Drie ‘nieten’ - over bezit, macht en seks’, 1 augustus. 
● ‘Concurrerende goden’ , 8 augustus. 
● ‘Rijk zijn is een relatie’, 29 augustus. 
● ‘Goddelijk geld’, 5 september. 
● ‘Zweven of een ‘nomos’ hebben’,11september. 
● ‘Mensen bloeien dankzij crises’, 19 september. 
● ‘Liever een vrij mens dan een exorcist’, 26 september. 
● ‘Mijn uitvaart gaat niet over mij’ 3 oktober. 
● ‘God bovenaan of een van ons’, 10 oktober. 
● ‘Meer dan ooit zijn we sprakeloos’, 17 oktober. 
● ‘Scheiden is goed voor het visioen van de vrede’, 24 oktober. 
● ‘Verdwijnt de mens uit beeld?’, 31 oktober. 
● ‘Verwacht niet alles van het leven’, 7 november. 
● ‘Een spook dat ‘crisis’ heet’, 14 november. 
● ‘Jezus’ paradoxen’, 21 november. 
● ‘Leven vanuit een paradox’,28 november. 
● ‘Sporen van Gods geinigheid’, 5 december. 
● ‘Een gouden tijd’, 12 december. 
● ‘Menswording - helemaal aanwezig zijn’, 18 december. 
● ‘God is zo loyaal als een kind’, 25 december. 

 
Nora Asrami 

● ‘Moed en de islam’, in: Vier! (2012) 1, 42.  
● ‘Genoeg en de islam’, in: Vier! (2012) 2, 64. 
● ‘Fair en de islam’, in: Het Vermoeden (2012) 1, 46. 
● ‘Wijsheid en de islam’, in: Het Vermoeden (2012) 2, 76. 
● Eindverslag EPIL-module IV, gepubliceerd op verschillende websites waaronder de 

DSTS-website (http://www.dsts.nl/eindverslag-epil-module-iv.pdf), Hagar-Sarah.nl 
(http://www.hagar-sarah.nl/2012/12/epil-een-reizende-studiekaravaan/) en de website 
van Hogeschool InHolland (http://www.inholland.nl/NR/rdonlyres/017B48EC-524C-
4699-8113-7782DE36DBA4/26318/EPILmoduleIVverslag.pdf). 
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5.2 Publicaties op Nieuwwij.nl 
André Lascaris 

● ‘Het is niets bijzonders in een crisis te zijn’, 2 januari. 
● ‘Aan het lijntje houden’, 6 februari 
● ‘Wat kom jij in de wereld doen?’, 5 maart. 
● ‘Kwaad worden lijkt een kwaad te zijn’ 2 april. 
● ‘Wat geeft iets waarde?’ , 1 mei. 
● ‘Wie trouwen er?’, 2 juli. 
● ‘Kiezen is moeilijk’, 3 september. 
● ‘Inspiratie komt van anderen’ 1 oktober. 
● ‘Ten Paradijze’, 5 november. 
● ‘Verlicht’, 3 december. 

 
Nora Asrami 

● Blog ‘De Puber-samenleving’, 24 januari. 
 

5.3 Lezingen en presentaties 
Manuela Kalsky 

● Column ‘Cognitieve dissonantie’, in café De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 6 januari. 
● Presentatie DSTS-onderzoeksproject tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de 

faculteiten Godgeleerdheid en Wijsbegeerte op de VU, 12 januari. 
● Debat ‘Religie, de kerk voorbij’ met o.a. Joep de Hart, De Nieuwe Liefde, 

Amsterdam, 17 januari. 
● Lezing ‘Meervoudige religieuze identiteit als een weg naar wijsheid’, NPB-gemeente 

Bennekom, 9 februari. 
● Lezing ‘Het belang van interreligieuze ontmoetingen’, Preken in Mokum, Mozes en 

Aäronkerk Amsterdam, 23 februari. 
● Opening en afsluiting van de bijeenkomst rondom de presentatie van het boek ‘De 

ideologie van de PVV’ van arabist Jan Jaap de Ruiter in De Nieuwe Liefde te 
Amsterdam, 2 maart.  

● Lezing ‘Multireligieuze spiritualiteit’, Regentessekerk, Apeldoorn, 6 maart. 
● Reactie op de lezing van Helene Egnell bij boekpresentatie ‘Dubbele dialoog: 

vrouwen en mannen interreligieus in actie’. Amsterdam, 9 maart. 
● Lezing ‘Een nieuw W!J’, bij Denkstof, Zutphen, 18 maart. 
● Lezing ‘Een ontmoeting met het jodendom: permanent leren’, Ontmoetingsdag Kerk 

en Israël, Nijmegen, 20 maart. 
● Inleiding bij de ‘Tafel van Twaalf’, Unie NKV, Den Bosch, 11 april. 
● ‘Splijtzwam of bindmiddel?’, Zincafé, Koog aan de Zaan, 13 april. 
● Presentatie/paper ‘Dialogue in Christianity’ op de conferentie ‘Theology in the Plural 

- Dialogue in World Religions’, Universität Hamburg, 18-20 April.  
● ‘Plurale religiositeit en kerkvorming’, Dominicus Gent - Kerk van onderuit, Gent, 22 

april. 
● Overweging ‘Geestkracht’, Dominicuskerk, Amsterdam, 20 mei. 
● Lezing ‘Hoe kunnen we onze onderlinge verschillen vruchtbaar maken en ons met 

elkaar verbinden?’, symposium ‘De kracht van verscheidenheid’, Apostolisch 
Genootschap, Delft, 2 juni. 

● Lezing ‘Het nieuwe wij’, Dominicanenklooster, Huissen, 4 juni. 
● ‘Doorgeven van het vuur’, bijdrage aan presentatie van de bundel ‘Identiteit in 

beweging’ Dialogica (CPS), Amersfoort, 8 juni. 
● Gesproken recensie , Symposium Culture and Transcendence, VU, 19 juni. 
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● Paper ‘The contribution of Theo Witvliet to the ecumenical movement’, 
expertmeeting t.g.v. het afscheid van prof.dr. Volker Küster, PThU, Kampen, 26 juni. 

● Lezing ‘Traditionen im Dialog: Auf der Suche nach einem neuen Wir’, 
Sommerstudientagung Kath. Frauenbewegung Österreichs, Innsbruck, Oostenrijk,  
10 juli. 

● Lezing ‘Identiteit: Waarom zijn we op zoek naar verbindingen?’, heidag van de 
Stuurgroep Identiteit & Diversiteit, VU, 27 augustus. 

● Inspiratielezing ‘Samen op weg naar een nieuw wij’, Inspiratiedagen PCOB, 
Zoetermeer, 19 september. 

● Lezing ‘Leven in een samenleving met een diversiteit aan culturen’, Oecumenische 
Basisgemeente Apeldoorn / Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn, Apeldoorn, 30 
september. 

● Openingslezing ‘The Challenge of Migrant Communities: Revisiting Integration’, 
EPIL-module NL, Huissen, 1 oktober. 

● Opening van de bijeenkomst ‘Living together in exciting times: in search of a New 
We’, m.m.v. Andrée van Es, Klaas van der Kamp, Kürsat Bal en Petra Stienen, De 
Nieuwe Liefde Amsterdam, 3 oktober. 

● ‘In search of a ‘new we’ in the Netherlands: Interreligious multimedia projects and 
their contribution to social cohesion’, bijdrage aan het symposium ‘Religion and 
Social Cohesion’, Renmin University of China, Beijing, 9-13 oktober (als lid van 
delegatie vanuit de VU).  

● Inspiratielezing ‘Samen op weg naar een nieuw wij’, Inspiratiedagen PCOB, Tiel, 25 
oktober. 

● Lezing over Nieuwwij.nl, Algemene Vergadering KNR, Den Bosch, 8 november. 
● Inspiratielezing ‘Samen op weg naar een nieuw wij’, Inspiratiedagen PCOB, Assen, 

15 november. 
● Lezing ‘Der Auftrag der Ordensfrauen und -männer in einer säkularisierten Welt’ op 

de Superiorenkonferenz der Ordensgemeinschaften Österreich, Wenen, 20 november.  
● Inleiding op studentendebat van studentenvereniging Icarus ‘Weg met het Grote 

Verhaal: Stelen als deugd!’, VU, 28 november. Naar aanleiding van de oratie.  
● Lezing ‘Nederland op zoek naar een nieuw wij’, Zusters van de Goddelijke 

Voorzienigheid, Tegelen, 27 november. 
 
André Lascaris 

● ‘Vrij worden van je verleden’, Nijmegen, 22 februari. 
● ‘De tegenwoordigheid van Jezus’, Studiedag ‘Eucharistie’, Commissie Overleg 

Instituten, KNR, Breda, 15 maart. 
● ‘Leven te midden van conflicten’ Open klooster, Velp bij Grave, 14 april. 
● ‘Wat gaat goed of slecht tussen Rome en de basisgemeenschappen?’ Heverlee, 15 

september. 
● ‘Substitution in Girard’, Girard en Levinas Studiekringen, Amsterdam, 16 november 

 
Nora Asrami 

● Medeorganisator conferentie ‘De toekomst van de interreligieuze dialoog’, 
Interreligieus platform In Vrijheid Verbonden, Academiegebouw Universiteit Utrecht, 
23 januari. 

● Co-referent expertmeeting Gender and Theology, IWFT en PKN, Utrecht, 7 maart 
● Co-referent Indonesian-Dutch Consortium on Muslim-Christian Relations, 

Yogjakarta, Indonesië, 24-31 maart. 
● Gastspreker Tafel van Twaalf, Katholieke Vrouwenraad Den Bosch, 11 april. 
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● Workshop ‘Jonge moslims en vrijmoedigheid’, Weekend van de Theologie, Hydepark 
Doorn, 27 april. 

● Medeorganisator en gastspreker startconferentie Sophia, de Wijsheid van Vrouwen: 
‘Leven tussen twee culturen’, Forum Images Groningen, 23 juni. 

● Lezing ‘Thuis in geloof’, Bijspijkerdagen 2012, Dominicanenklooster Huissen, 25 
augustus.  

 
Anderen 

• Anne Stael: Lezing over Nieuwwij.nl, Vrijzinnigen IJsselstreek, Brummen, 11 
november. 

 
5.4 Leeropdrachten, nominaties e.d. 
Manuela Kalsky 
Bijzondere leerstoel 

● Sinds 1 januari: Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving, 
Faculteit der Godgeleerdheid, VU Amsterdam. 

 
Projectbeoordelingen 

● Beoordeling onderzoeksproject in het kader van Humanities in the European Research 
Area (HERA). 

• Gutachten (projectbeoordeling) für das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF), Bonn.  

 
5.5 Media 
Manuela Kalsky 
Televisie:  

● Nachtzoen, IKON TV, 30 maart 
● Interview in de serie ‘Vijf vrijzinnige vrouwen’ ZinWeb, 22 augustus. 

http://www.zinweb.nl/media/2012/08/22/vrouwen-zijn-bij-uitstek-bruggenbouwers 
 

Radio: 
• Live Radio, Apeldoorn, naar aanleiding van lezing in Apeldoorn. 
• Schepper & Co n.a.v. oratie, NCRV, 18 november.  

http://schepperencoradio.ncrv.nl/ncrvgemist/18-11-2012/schepper-co 
• Kruispunt Radio n.a.v. oratie, KRO, 17 november. 

http://www.rkk.nl/kruispuntradio/archief/2012/detail_objectID751015.html 
Het optreden was in beide uitzendingen naar aanleiding van de oratie op 12 november.  

 
Kranten en tijdschriften: 

● ‘Het kwaad is een werkwoord’, in: Trouw, Theologisch Elftal, 11 januari. 
● Interview ‘Nog onvoldragen’, in: Volzin, Magazine voor zinvol leven 11 (2012) 3, 33. 
● Interview ‘Leren omgaan met verschillen is de uitdaging van onze tijd’, in: 

Nieuwsbrief Unie NKV 5 (2012) 2, 2-3. 
● Interview ‘Ik zie een Nederland voorbij de hokjesgeest’, in: Perspectief (2012) maart, 

PCOB, 16-19. 
● ‘Pauselijk pensioen kost macht’, in: Trouw, Theologisch Elftal, 4 april. 
● ‘Zelfverbranding van Tibetanen’, in: Trouw, Theologisch Elftal, 1 juni. 
● Interview ‘Identiteit: een project van de toekomst’, in: Nieuwsbrief Vrouwensynode 

(2012) 91, 6-7. 
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● ‘Theologie is nog steeds a man’s world’, op Reliwerk.nl, 18 september 2012. 
http://www.reliwerk.nl/2012/09/theologie-is-nog-steeds-a-mans-world-het-wordt-tijd-
dat-dat-verandert/. 

● ‘Omgaan met vrijheid is moeilijk’, in: Trouw, Theologisch Elftal, 5 oktober. 
● Interview ‘Een nieuw W!J’, Prana 38 (2012) 1, 23-27. 
● ‘DNA liever alleen als check’, in: Trouw, Theologisch Elftal, 30 november. 
● Gesprek ‘Overbruggen van verschillen’, in: De Stroom (2012) 8, Apostolisch 

Genootschap, 30-32. 
● Interview ‘Manuela Kalsky bedrijft theologie op het marktplein - Tegenstellingen 

overbruggen is mijn levensmotto’, in: Volzin, Magazine voor zinvol leven 11 (2012) 
24, 21-23.  

● ‘Maak het verschil’ (over de oratie), in: De Linker Wang (2012) 5, 8-9. 
● ‘Niet alleen oog hebben voor het negatieve’, in: Trouw, Theologisch Elftal, 28 

december. 
 
Nora Asrami 
Televisie/video: 

• Medewerking aan promotiefilm Faculteit der Godgeleerdheid VU, november 2012 
Radio: 

• Radioprogramma ‘Spirit en Co’, NCRV. Sinds januari 2012 geeft Nora Asrami elke 
zondag vanuit islamitisch perspectief een reactie op het weekthema van het 
programma. 

 
5.6 Lidmaatschappen en werkgroepen 
Manuela Kalsky 

● Interreligious Conference of European Women Theologians (ICETH). 
● European Project of Interreligious Learning (EPIL). 
● IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie. 
● European Society of Women in Theological Research (ESWTR). 
● American Academy of Religion (AAR). 
● Landelijk onderzoeksnetwerk van het IWFT (OPP). 
● VOLT (netwerk voor vrouwen in leidinggevende functies). 
● Lid IDEE, werkgroep humanisten en theologen. 
● Lid Commissie Overleg Instituten (COI) van de KNR. 
● Lid directeuren- en coördinatoren overleg dominicaanse projecten. 
● Lid van het curatorium van de aan de PThU-locatie Groningen gevestigde Kerk en 

Wereld leerstoel ‘Nieuwe en vernieuwende vormen van christelijke gemeenschap in 
hun betekenis voor de Nederlandse samenleving’. Bijzonder hoogleraar op deze 
leerstoel is Joep de Hart.  

● Lid bestuur ‘De Linker Wang’, religiewerkgroep van GL. 
 
André Lascaris 

● Lid werkgroep Girard Studiekring, Amsterdam. 
● Colloquium on Violence and Religion (CoV&R). 
● Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland. 
● Europese Vereniging voor Katholieke Theologie. 
● Commissie Werving Nederlandse Provincie van de Dominicanen. 
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5.7 Besturen, redacties en adviesgroepen 
Manuela Kalsky 

● Lid redactieraad Tijdschrift voor Theologie. 
● Bestuurslid EPIL (European Project of Interreligious Learning), Zwitserland.  
● Bestuurslid De Linker Wang, levensbeschouwelijke werkgroep van GL. 
● Lid kennisnetwerk CPS-project ‘Dialogica’, identiteitsontwikkeling op scholen. 
● Lid halfjaarlijks Overleg Dominicuskerk, Amsterdam. 

 
André Lascaris 

● Lid redactie ‘Op de Stadsdam’.  
● Lid halfjaarlijks Overleg Dominicuskerk, Amsterdam. 

 
Nora Asrami 

● Secretaris interreligieus platform In Vrijheid Verbonden. 
● Lid Youth World Connectors. 
● Lid Stuurgroep Vrouwenbeweging Sophia. 
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6. Dominicaanse contacten 
 
Sinds 2011 verlopen de contacten met dominicaanse instellingen vooral via het overleg tussen 
het DSTS-bestuur en het Dominicaans Platform Nederland (DPN). De bevoegdheden voor de 
financiering van en de contacten met de dominicaanse projecten, waaronder ook het DSTS, 
zijn in dat jaar door de Nederlandse Provincie der Dominicanen overgedragen aan het DPN. 
In het voor- en najaar van 2012 was er op bestuurlijk niveau overleg tussen het DSTS en de 
twee contactpersonen vanuit het DPN, prof.dr. Erik Borgman en drs. Rob Treep.  
  
Op 6 juli werd te Utrecht door het DPN een bijeenkomst georganiseerd met 
vertegenwoordigers van de besturen van de dominicaanse projecten. Hierop kwam onder 
andere de herschrijving aan de orde van de DPN-nota ‘Omwille van de voortgang van de 
zending’. Daarnaast is gesproken over het opnieuw organiseren van bijeenkomsten zoals die 
eerder zijn gehouden voor medewerkers aan de dominicaanse projecten onder de titel 
‘Dominicaans, hoe zo?!’. Verder is afgesproken om periodiek een conferentie te organiseren 
voor alle betrokkenen bij de dominicaanse beweging in Nederland, waarop vitale thema’s van 
de dominicaanse zending in de context van onze samenleving en cultuur aan de orde worden 
gesteld. Het de bedoeling dat het DSTS hierbij de inhoudelijke invulling voor zijn rekening 
neemt. De precieze invulling ervan zal nader worden bepaald op het directeuren/ 
coördinatoren-overleg.  
 
Het coördinatoren/directeuren overleg dat in het najaar van 2011 van start was gegaan, werd 
ook in 2012 voortgezet. Aan dit overleg namen deel: de Dominicanenkloosters van Huissen 
(Aalt Bakker) en Zwolle (Lida van Dijk, Nienke Pruiksma), de Kloostertuin in Rotterdam 
(Anne Stael), het Plein van Siëna in Amsterdam (José Huijberts) en het DSTS (Manuela 
Kalsky). Er werden in 2012 zes bijeenkomsten gehouden, namelijk op 9 januari, 17 april, 6 
juni, 12 september, 31 oktober en 13 december. In dit overleg werden n.a.v. de nota van het 
DPN vragen omtrent de dominicaanse zending in Nederland besproken en is over concrete 
inhoudelijke en praktische samenwerking tussen de afzonderlijke projecten nagedacht. 
Mogelijke programmavoorstellen werden geïnventariseerd, die bij het lopende 
onderzoeksproject van het DSTS aansluiten en in de afzonderlijke dominicaanse 
vormingscentra kunnen worden aangeboden. Daarbij werden thema’s genoemd als ‘thuis 
voelen, erbij horen, gemeenschapsvorming’. Er werd gekeken in hoeverre de dominicaanse 
projecten aansluiting konden vinden bij de multimediale website Nieuwwij.nl van het DSTS. 
Greco Idema werd op een vergadering van het overleg uitgenodigd om mogelijkheden van 
participatie toe te lichten. Ook werd het cursustraject ‘Dominicaans, hoe zo?!’ nader ingevuld.  
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7. Staf en Bestuur DSTS 
 
7.1 Staf en directie 
In 2012 bestond de staf uit: 
Vier vaste stafleden: 

● Prof.dr. Manuela Kalsky, directeur (36 uur) 
● Nora Asrami MA (32 uur sinds 1 december 2010) 
● Cissy Pater MSc, office manager (op projectbasis tot 1 maart) 
● Dr. Heleen Ransijn, office manager (28 uur, vanaf 1 maart) 
● Dr. André Lascaris (8 uur)  
 

Medewerkers op afstand: 
● Marlies Geuns / administratiebureau T.M. Kersten, financiële administratie. 
● Karel Peijnenborg / Textuur, ICT-ondersteuning. 
 

Projectmedewerkers: 
● Tien freelance onderzoekers, afkomstig van verschillende universiteiten en 

vakgebieden (zie 1.1.1). 
 

De leiding van het DSTS en van project W!J was in handen van Manuela Kalsky. In haar 
functie als directeur van het DSTS nam zij deel aan de vergaderingen van het DSTS-bestuur, 
de bijeenkomsten van het DB en bijeenkomsten met het DPN. Samen met Cissy Pater en later 
Heleen Ransijn was zij verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor project W!J. 
 
Nora Asrami richt zich in haar promotieonderzoek op de identiteitsontwikkelingen onder 
moslimjongeren in Nederland. Naast haar participatie in het onderzoeksprogramma is zij de 
coördinator voor Nederland van het EPIL-project. Samen met de directeur zorgde zij voor de 
fondsenwerving voor EPIL.  
 
André Lascaris neemt deel aan de onderzoeksgroep en schrijft regelmatig columns voor 
Nieuwwij.nl. Helaas is hij door de ziekte van Parkinson niet meer in staat om zelfstandig te 
reizen. Vandaar dat hij van huis uit zijn werkzaamheden voor het DSTS verricht. 
 
Tijdens het zomerfeest van W!J op 4 juli op het Corvershof werd officieel afscheid genomen 
van Cissy Pater als office manager van het DSTS.  
 
7.2 Bestuur 
Samenstelling van het bestuur in 2012  
Prof.dr. Peter Nissen (voorzitter)  
Prof.dr. Jan Peters SJ (penningmeester)  
Mw. Pia Wolthuis (secretaris)  
Mw. Hannie van Dijk 
Dhr. Geert van Rumund  
Mw. Hanny Slootman.  
 
De samenstelling van het bestuur ondervond in 2012 geen wijzigingen. Wel werd met het oog 
op de afloop in 2013 van de bestuurstermijn van drie bestuursleden, onder wie de 
penningmeester, uitgezien naar nieuwe kandidaten voor het bestuur. Deze verkenning bleek 
voor wat het penningmeesterschap betreft in het najaar van 2012 alvast succesvol. 
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Het bestuur vergaderde in 2012 drie maal, telkens te Amsterdam: op 22 maart, 7 juni en 27 
september. Een eerst voor 31 oktober en vervolgens voor 28 november voorziene vierde 
bestuursvergadering werd vervangen door een overleg van het dagelijks bestuur en een 
schriftelijke consultatie van het voltallige bestuur. Tussentijds vond verder regelmatig overleg 
plaats tussen het dagelijks bestuur en de directeur van het DSTS.  
 
Ook was een delegatie van het bestuur betrokken bij de werving van de nieuwe office 
manager van het DSTS; in maart 2012 kon het bestuur kennismaken met Heleen Ransijn. Het 
bestuur besloot dit jaar om de huur van de kantoorlocatie in het Erasmusgebouw te Nijmegen 
op te zeggen, aangezien van die locatie nauwelijks nog gebruik werd gemaakt.  
 
Vaste punten van bespreking waren: het inhoudelijk en financieel jaarverslag over het 
voorgaande jaar, de begroting voor 2013, de voortgang van het onderzoeksprogramma van het 
DSTS en van het project Nieuwwij, de mogelijkheden tot Europese uitbreiding van het 
laatstgenoemde project, de financiën en de werving van subsidies, de vernieuwing van de 
website, het project EPIL en de contacten met de dominicaanse beweging in Nederland.  
 
EPIL kreeg dit jaar ook van het bestuur bijzondere aandacht, omdat de module nu in 
Nederland plaatsvond, en wel in het Dominicanenklooster te Huissen. Bijzondere aandacht 
kreeg dit jaar bovendien de voorbereiding van het nieuwe, in 2013 te starten, 
onderzoeksprogramma van het DSTS over meervoudige religieuze binding, alsmede de 
voorbereiding en indiening, samen met een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit, van 
een aanvraag voor het programma ‘Religie in de moderne samenleving’ bij de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  
 
Het jaar 2012 stond - ook bestuurlijk - mede in het teken van de start van de door het DSTS 
en De Nieuwe Liefde samen ingestelde Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en 
Samenleving aan de Vrije Universiteit. Uiteraard was het bestuur bijna voltallig 
vertegenwoordigd bij de oratie van Manuela Kalsky op 12 november 2012, alsmede bij het 
daaraan voorafgaande minisymposium in De Nieuwe Liefde over Edward Schillebeeckx en 
bij het op de oratie volgende feestelijke diner in De Nieuwe Liefde. 
 
Het bestuur onderhield in 2012 regelmatige contacten met de dominicaanse beweging in 
Nederland. Op 6 juli namen voorzitter Peter Nissen en bestuurslid Hannie van Dijk namens 
het DSTS deel aan de bijeenkomst van het DPN met vertegenwoordigers van de besturen van 
de projecten. Er was in het voor- en in het najaar bestuurlijk overleg met twee 
vertegenwoordigers van het DPN (Dominicaans Platform Nederland). In het najaar werd het 
nieuwe onderzoeksprogramma 2013-2016 van het DSTS aan het bestuur van DPN 
voorgelegd. Het werd met instemming en waardering ontvangen. 
 
Het bestuur van het DSTS was vertegenwoordigd bij verschillende gebeurtenissen, zoals de 
avond met Zainab Al-Suwaij in De Nieuwe Liefde op 14 juni, de publieksavond in het kader 
van de EPIL-conferentie op 3 oktober, eveneens in De Nieuwe Liefde, de promotie van 
DSTS-officemanager Heleen Ransijn aan de Universiteit van Tilburg op 26 oktober en de 
zomer- en kerstborrel voor medewerkers van DSTS en Nieuwwij (4 juni en 19 december). 
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8. Tot slot 
 
We kijken uit naar een feestelijk jaar waarin het DSTS zijn 25 jarig bestaan zal vieren. Het 
verjaardagsfeest vindt naar verwachting plaats op 7 september in De Nieuwe Liefde te 
Amsterdam. Tijdens die bijeenkomst zal ook het boek worden gepresenteerd waarmee het 
DSTS-onderzoeksproject van de afgelopen vier jaar wordt afgerond.  
 
Uiteraard blijven wij op zoek naar een nieuw wij in Nederland. Ook het nieuwe 
onderzoeksproject over de meervoudige religieuze bindingen die mensen tegenwoordig in 
Europa aangaan zal een theologische en maatschappelijke bijdrage aan deze zoektocht 
leveren.  
 
Naast het DSTS-onderzoeksprogramma is ook het European Project of Interreligious 
Learning (EPIL), dat door het DSTS was ‘geadopteerd’, aan afronding toe. Het eindigt in het 
voorjaar met een module in Beirut (Libanon). Daarmee komt een einde aan een tweeëneenhalf 
jaar durende gezamenlijke reis van een groep islamitische en christelijke vrouwen uit Europa 
en het Midden-Oosten. Ook dit W!J-avontuur, waarin het leggen en verstevigen van nieuwe 
verbindingen over religieuze en nationale grenzen heen voorop stond, zal ongetwijfeld zijn 
vruchten afwerpen gezien het vrolijke, maar desalniettemin ook serieuze getwitter over en 
weer. Het heeft de basis voor nieuwe vriendschappen gelegd die hoop geven en tot nieuwe 
interreligieuze en interculturele inzichten leiden.  
 
Voor Nieuwwij.nl wordt het eveneens een jaar van einde en begin. De website is toe aan 
vernieuwing en wordt gerestyled. Ook wordt aan de verzelfstandiging van project W!J 
gewerkt. Gedurende het voorjaar treft drs. Laura Smeets als nieuwe projectmedewerker 
voorbereidingen om Nieuwwij.nl in een zelfstandige stichting onder te brengen. Continuïteit 
en vernieuwing zullen daarbij hand in hand gaan. 
 
Met bovengenoemde zaken en de verdere uitbouw van de activiteiten rondom de bijzondere 
leerstoel aan de VU heeft het DSTS opnieuw een enerverend jaar voor de boeg.  
 
 


