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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. 
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Woord vooraf  
 
Op 7 september vierde het DSTS zijn 25-jarig bestaan met een symposium in De Nieuwe 
Liefde te Amsterdam. Het werd een feestelijke bijeenkomst met een interessant programma, 
waarin het inmiddels bekroonde boek Yemma van Mohammed Benzakour aanleiding was 
voor een discussie over de zorg aan oudere ‘allochtonen’ in ons land. Ook werd die dag de 
bundel Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen gepresenteerd. Daarin zijn 
de onderzoeksresultaten van de speurtocht naar voorwaarden en (on)mogelijkheden van ‘een 
nieuw wij’ in Nederland gedurende de afgelopen twee jaar te vinden. De zoektocht naar een 
nieuw wij in Nederland is weliswaar nog volop gaande, maar aan het vierjarige 
onderzoeksproject op het DSTS is met deze bundel een einde gekomen. Wij hopen met onze 
inbreng in de academie en de samenleving een zinvolle bijdrage te hebben geleverd aan het 
overbruggen van de wij-zij-tegenstellingen in Nederland. Over het boek en de 
jubileumbijeenkomst leest u meer in dit jaarverslag. 
 
En er werd nóg een lustrum op het DSTS gevierd: Nieuwwij.nl bestond 5 jaar. Dit DSTS-
project dat religieuze en culturele verschillen in Nederland wil verbinden, is inmiddels 
uitgegroeid tot een van de toonaangevende websites op het gebied van 
interlevensbeschouwelijke communicatie. De snel groeiende bekendheid en omvang van 
Nieuwwij.nl, heeft het DSTS-bestuur doen besluiten Project W!J onder te brengen in een 
eigen stichting. In 2014 zal dit voornemen worden gerealiseerd.  
 
Naast de afronding van het oude DSTS-onderzoek ging ook het nieuwe over multiple 
religious belonging (mrb) van start. Twee boekprojecten werden in het najaar in de week 
gezet: een over Meister Eckhart en mrb, en een interviewbundel met mensen die mrb’er zijn. 
Bovendien werd via de Edward Schillebeeckx-leerstoel aan de VU, in samenwerking met de 
leerstoel Boeddhisme, een onderzoeksaanvraag bij NWO over multiple religious belonging 
ingediend - en gehonoreerd. André van der Braak en ondergetekende zullen de komende jaren 
leiding geven aan deze twee zuster-onderzoeksprojecten, die elkaar hopelijk weten te 
versterken.  
 
In dit jaarverslag zult u naast deze drie hoogtepunten nog veel meer belangrijke activiteiten 
tegenkomen waar het DSTS in 2013 bij betrokken was. Zoals de reis van onze studenten naar 
Libanon ter afsluiting van de EPIL-module, de komst van de Pakistaanse dominicaan James 
Channan o.p. naar Nederland en de bijeenkomst ter nagedachtenis van Edward Schillebeeckx 
met soefi-geleerden in De Nieuwe Liefde. En niet te vergeten de voortgang van het onderzoek 
naar de identiteitsvorming van moslimjongvolwassenen in Nederland van Nora Asrami. Deze 
en alle andere activiteiten van de DSTS-medewerkers vindt u eveneens in dit jaarverslag. 
  
Rest mij nog onze dank uit te spreken aan allen die ook in 2013 op zeer uiteenlopende wijze 
de op wetenschap en samenleving gerichte activiteiten van het DSTS hebben gesteund. We 
waarderen de door velen kenbaar gemaakte belangstelling voor ons werk zeer. 
 
 
Manuela Kalsky 
Amsterdam, maart 2014 
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1. Onderzoek op het DSTS 
Het jaar 2013 stond wat de onderzoeksactiviteiten betreft in het teken van de afronding van 
het programma ‘Op zoek naar een nieuw wij in Nederland’, dat van 2009 tot 2013 liep, en van 
de start van het nieuwe onderzoeksprogramma.  
 
1.1 Onderzoeksprogramma 2009-2013: Op zoek naar een ‘nieuw wij’ in 
Nederland 
Het onderzoeksprogramma ‘Op zoek naar een nieuw wij in Nederland’ richt zich evenals de 
multimediale website Nieuwwij.nl op het overbruggen van de wij-zij-tegenstellingen in de 
Nederlandse samenleving. Traditionele religieuze gemeenschappen staan onder druk en 
nieuwe vormen van spiritualiteit doen hun intrede. Niet alleen door individualisering en 
secularisering is het religieuze Nederlandse landschap ingrijpend veranderd, ook de komst 
van nieuwe Nederlanders met hun eigen geloofsovertuigingen en religieuze gebruiken draagt 
daaraan bij. Hoe moeten we in Nederland omgaan met deze ontwikkelingen? Welke impact 
hebben deze veranderingen op ‘onze’ manier van leven? Wat is er nodig voor een ‘nieuw wij’ 
dat niet berust op uitsluiting van ‘de ander’ maar erin slaagt alle Nederlanders een thuisgevoel 
te geven? Wat bindt ons ondanks alle verschillen? En hoe kunnen we de bestaande verschillen 
vruchtbaar maken? Vragen waarop in dit vier jaar durende multidisciplinaire 
onderzoeksproject door een groep wetenschappers naar antwoorden werd gezocht. 
 
1.1.1 De onderzoeksgroep en het boek ‘Alsof ik thuis ben’ 
Binnen het onderzoeksprogramma hebben tussen 2009 en 2013 twee opeenvolgende 
onderzoeksgroepen gefunctioneerd, waarvan de tweede in 2011 onder leiding van Manuela 
Kalsky van start was gegaan. Het werk van deze tweede onderzoeksgroep werd in 2013 
afgerond met het boek Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen. Twaalf 
onderzoekers en vijf extern aangezochte auteurs werkten vanuit verschillende academische 
disciplines mee aan deze bundel. Vanuit hun vakgebied schreven zij bijdragen over de 
veranderingen en voorwaarden die volgens hen nodig zijn om een nieuw wij mogelijk te 
maken. De focus bij deze zoektocht naar nieuwe vormen van verbondenheid lag op het thema 
A sense of belonging ofwel thuis voelen. Het boek verscheen onder redactie van Manuela 
Kalsky bij Uitgeverij Parthenon. Het redactiewerk werd ondersteund door Nelleke de Jong-
Van den Berg. Heleen Ransijn zorgde voor de opmaak van het boek en Mariska Jansen voor 
de laatste redactie.  
De DSTS-onderzoekers schreven de volgende bijdragen: 

• Manuela Kalsky - Inleiding. 
• Alma Lanser - Ruimte voor respect en reflectie. De geloofs- en levensbeschouwelijke 

ontwikkeling van jongvolwassenen. 
• Bas van den Berg - Scholen die het verschil maken. Waardoor voelen leerlingen zich 

thuis op hun basisschool? 
• Cok Bakker - ‘Onze’ school. Het veranderende ‘wij’ in het Nederlandse onderwijs. 
• Jaap van den Bosch - In de hitte van de strijd. De rol van religie in een politiek-

economisch conflict op de Molukken. 
• Joep de Hart - Samenleven in meervoud. Nederlanders over een ‘nieuw wij’. 
• Kees den Biesen - Bouwen voor en geloven in een ‘nieuw wij’. Verslavingszorg in 

Dorp De Hoop. 
• André Lascaris - Plaatsen van bezield verband. Gemeenschappen in de marge van de 

officiële kerk. 
• Marco Derks - Belonging to the family. LHBT’s in de kerk. 
• Markha Valenta - Kanaries in een kolenmijn. Staatlozen, diversiteit en de grenzen van 

de rechtstaat.  
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• Nora Asrami - Jong, modern en moslim. Marokkaans-Nederlandse 
moslimjongvolwassenen over geloven in de Nederlandse samenleving. 

• Pieter Dronkers - Spelbrekers. Hoe gezellig is het nieuwe wij? 
• Suzette van IJssel - Meer geloven op één kussen? Meervoudige levensbeschouwelijke 

verbondenheid in Nederland.  
 
De volgende externe auteurs schreven bijdragen voor de bundel:  
• André van der Braak - Meervoudige religieuze binding. Van een dualistisch wij-zij-

denken naar een inclusief non-dualistisch denken. 
• Menno Hurenkamp - Een licht gevoel van wij. Van sociaal naar politiek burgerschap. 
• Arjo Klamer - Thuis is een sociaal goed. De economische betekenis van een sense of 

belonging. 
• Gauwain van Kooten Niekerk - Zien met andere ogen. ‘Nieuw wij’ in de film Avatar. 
• Joke van Saane - Verbonden met jezelf. Godsdienstpsychologische noties over angst 

en verbondenheid. 
 

1.1.2 Symposium bij 25-jarig bestaan DSTS en boekpresentatie  
Op 7 september vierde het DSTS in De Nieuwe Liefde in Amsterdam zijn 25-jarig bestaan 
met een feestelijk programma: de presentatie van de nieuwe interdisciplinaire 
onderzoeksbundel Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen, en een 
symposium over diversiteit in de zorg. Dagvoorzitter was Naïma Azough.  
 
Nadat er stil was gestaan bij de oorlog in Syrië en de twee miljoen ontheemden, werd een 
W!J-video vertoond. Daarin vertellen personen met een diverse achtergrond over wat ‘thuis 
zijn’ voor hen betekent. Zo zegt de publicist Omar Nahas in de video: “Thuis zijn is waar je 
veilig bent, waar het gezellig is. Waar je niet in een hokje kunt worden gestopt. Waar je je 
kunt ontplooien en waar je in vrijheid kunt leven.” Twee onderzoekers van het 
onderzoeksproject hebben aan dit thema bijzondere aandacht geschonken: Pieter Dronkers 
onderzocht de voors en tegens van gezelligheid, en Markha Valenta beschreef vanuit 
cultuurkritisch perspectief de positie van de staatloze vluchteling. 
 
Manuela Kalsky blikte terug op de beginjaren van het DSTS, dat de opdracht kreeg om 
“vanuit het perspectief van de bevrijdingstheologie over de betekenis van religie in de 
Nederlandse samenleving na te denken”. Ooit begon het DSTS met vier dominicanen - Ad 
Willems, André Lascaris, Leo Oosterveen, Hein Schaeffer - en de junior-onderzoekers Harriet 
van der Vleuten en Liesbeth Huijts op de zolder van het Albertinum, het toenmalige klooster 
van de dominicanen in Nijmegen. “Typisch voor dominicanen is hun nieuwsgierigheid naar 
en betrokkenheid op de samenleving”, zei Kalsky hierover.  
 
Die geïnteresseerde houding bleek ook uit het vraaggesprek met de vier onderzoekers van het 
DSTS: André van der Braak. André Lascaris, Manuela Kalsky en Nora Asrami. André van 
der Braak, bijzonder hoogleraar Boeddhistische filosofie in dialoog met andere 
levensbeschouwelijke tradities aan de VU, keek bijvoorbeeld al op jonge leeftijd verder dan 
het katholieke geloof van zijn familie. “Ik zocht in het Oosten naar de verlichting, maar 
ontdekte daar uiteindelijk mijn weg terug naar de katholieke traditie.”  
 
De musicus Sahand Sahebdivari en zijn moeder Parwin Akhbari brachten traditionele Iraanse 
muziek ten gehore. Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie aan de VU nam 
hierna het eerste exemplaar van de nieuwe DSTS-bundel ‘Alsof ik thuis ben. Samenleven in 
een land vol verschillen’ in ontvangst. Het andere ‘eerste’ exemplaar ging naar René Dinklo, 
provinciaal van de dominicanen. Vervolgens vroeg filosoof en schrijver Désanne van 
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Brederode in haar gesproken recensie van de bundel aandacht voor het kleinste W!J, de liefde 
tussen twee mensen. Deze recensie is na te lezen op: http://tinyurl.com/dsts-brederode. 
 
Na de lunch werd de vernieuwde website door Greco Idema, eindredacteur Nieuwwij.nl, 
gepresenteerd en vertelde Laura Smeets over de plannen van project W!J voor de toekomst.  
 
Het middagprogramma ging over diversiteit in de zorg. Aanleiding was het boek Yemma dat 
W!J-columnist Mohammed Benzakour publiceerde over de ziekte van zijn moeder. Zij werd 
getroffen door een herseninfarct en moest opnieuw leren praten. Benzakour gaf hiermee de 
aftrap voor de paneldiscussie onder leiding van Naïma Azough over hoe de zorg voor 
allochtone ouderen is geregeld. Ibrahim Yerden, onderzoeker op het gebied van etnische 
ouderenzorg, onderstreepte de kloof tussen de zorgbehoefte van allochtone ouderen en het 
aanbod van de Nederlandse instellingen. Volgens Ab Klink, bijzonder hoogleraar Zorg, 
Arbeid en Politieke Sturing en voormalig minister van Volksgezondheid, zijn de protocollen 
van de instellingen berekend op veertigjarigen met één aandoening en gelden zij daarom niet 
voor iedere patiënt. Iris van der Reijden, zorgprofessional, merkte op: “De medewerkers zijn 
geen professionals. Ze zijn vaak laaggeschoold en kunnen niet beoordelen of ze aan 
protocollen moeten vasthouden of niet.”  
 
Na het laatste muzikale optreden volgde het slotwoord van Peter Nissen, voorzitter van het 
bestuur van het Dominicaans Studiecentrum. “Het DSTS is opgericht om goed om zich heen 
te kijken, te luisteren naar wat er gaande is in de samenleving, en om dat vervolgens te 
verbinden met het grote verhaal van heil en onheil. Dominicanen mogen trots zijn op dit 
centrum.” 
 
Op Nieuwwij.nl verscheen een recensie van het boek ‘Alsof ik thuis ben’ door André 
Droogers: http://www.nieuwwij.nl/opinie/recensie-andre-droogers-alsof-thuis-ben/. 
 
1.2 Onderzoeksprogramma 2013-2016: Multiple Religious Belonging 
1.2.1 Achtergrond 
Het nieuwe onderzoeksprogramma van het DSTS is in 2013 van start gegaan, met als 
onderwerp het verschijnsel van meervoudige religieuze binding of multiple religious 
belonging. Het programma is opgezet door DSTS-directeur Manuela Kalsky en André van der 
Braak, die in het kader van dit onderzoeksprogramma als freelance-onderzoeker aan het 
DSTS verbonden is. De tekst van het onderzoeksprogramma is te vinden op de website van 
het DSTS via deze link: http://www.dsts.nl/nwo/mrb-nwo.pdf. 
 
Het onderzoeksprogramma moet uitmonden in een aantal publicaties. In 2013 is een begin 
gemaakt met twee daarvan, namelijk een boek over de dagelijkse praktijk van mensen met een 
‘hybride’ religiositeit en een boek over de dominicaanse mysticus Meister Eckhart in het licht 
van multiple religious belonging in de hedendaagse multireligieuze samenleving. Ook is door 
André van der Braak in 2013 een workshop/cursus over multiple religious belonging 
ontwikkeld.  
 
1.2.2 Boekproject 1: interviews over multiple religious belonging in de praktijk 
In het kader van het lopende DSTS-onderzoeksprogramma over multiple religious belonging 
werken Manuela Kalsky en journaliste Frieda Pruim aan een boek waarin elf mensen met een 
meervoudige religieuze identiteit aan het woord komen over hun zoektocht, 
geloofsovertuiging en religieuze praktijk.  
In het najaar interviewde Frieda Pruim zes mensen (divers qua leeftijd, sekse en culturele 
achtergrond) die verschillende religies combineren en vijf mensen die gedurende hun leven 
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van religie wisselden: van christen naar boeddhist, jood, hindoe en moslim en van seculier 
naar christelijk. Sommige geïnterviewden zijn bekende Nederlanders, zoals cabaretière 
Nilgün Yerli (multireligieus) en activiste en schrijfster Anja Meulenbelt (bekeerling van 
seculier naar christelijk). De fotografe Jocelyne Moreau verzorgt de portretfoto’s voor het 
boek. 
Manuela Kalsky schrijft de inleiding op het thema en een nabeschouwing, waarin zij 
reflecteert op de interviews. In een woordenlijst worden alle in het boek gebruikte religieuze 
termen uitgelegd voor lezers die hiermee niet vertrouwd zijn, zodat het boek voor een breed 
publiek goed leesbaar is. De titel van het boek luidt: Flexibele gelovigen. Zingeving voorbij de 
grenzen van religies.  
 
1.2.3 Boekproject 2: Meister Eckhart 
In het kader van het lopende DSTS-onderzoeksprogramma over multiple religious belonging 
heeft André van der Braak gewerkt aan een bundel over de spiritualiteit van Meister Eckhart. 
De bundel gaat met name over de zeggingskracht die Eckhart vandaag de dag heeft in een 
multireligieuze samenleving waarin multiple religious belonging sterk groeit. Voor deze 
bundel, die onder zijn eindredactie zal worden gepubliceerd in 2014, schreef hij een inleiding 
en een bijdrage over de receptie van Meister Eckhart als universeel mysticus. Verder zal de 
bundel bijdragen bevatten van Leo de Jong, Marianne Verbakel, Leo Oosterveen, Rudi te 
Velde, Bruno Nagel, Welmoed Vlieger en Marcel Braekers.  
 
Werktitel voor de bundel is ‘De meervoudige spiritualiteit van Meister Eckhart: De werking 
van een dominicaans mysticus in een multireligieuze tijd’. Tegen de achtergrond van de focus 
van het DSTS-onderzoek worden de volgende vragen onderzocht: Waarom is Eckhart zo 
populair juist bij hen die zich door meerdere religieuze tradities laten inspireren? Welke rol 
speelt zijn dominicaanse achtergrond daarbij? En blijft zijn dominicaanse achtergrond niet 
teveel onderbelicht wanneer Eckhart louter als een brugfiguur tussen Oost en West wordt 
gezien? 
 
1.3 Promotieonderzoek drs. Nora Asrami 
Nora Asrami werkte ook in 2013 aan haar onderzoek naar de religieuze 
identiteitsontwikkeling van Marokkaans-Nederlandse moslimjongvolwassenen.  
 
Zij verzamelde datamateriaal, deed diepte-interviews en participerende observatie en werkte 
aan het theoretisch kader van haar proefschrift. Als onderdeel van haar promotieonderzoek 
verleende zij inhoudelijke en praktische ondersteuning aan de DSTS-onderzoeksgroep ‘Op 
zoek naar een nieuw wij in Nederland’. Zij schreef een artikel over haar onderzoek voor de 
bundel Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen. Daarin beantwoordt zij de 
vraag in hoeverre jongvolwassen moslims zich thuis voelen in de Nederlandse samenleving 
en welke wisselwerking er plaatsvindt tussen de normen en waarden die zij van huis uit 
meekrijgen en die vanuit de samenleving op hen afkomen. De focus ligt op de rol die het 
geloof bij deze jongvolwassen moslims speelt.  
 
Nora Asrami is sinds begin 2012 als buitenpromovendus verbonden aan de Vrije Universiteit 
via de Schillebeeckx-leerstoel die door haar promotor, prof.dr. Manuela Kalsky, bekleed 
wordt. Dr. Alma Lanser (universitair docent Godsdienstpedagogiek) is vanuit de Vrije 
Universiteit haar co-promotor.  
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2 De multimediale website Nieuwwij.nl 
Naast het onderzoeksprogramma gaf het DSTS ook in 2013 uitvoering aan de multimediale 
website Nieuwwij.nl, die net als het onderzoek moet bijdragen aan het overbruggen van de 
wij-zij-tegenstellingen in Nederland. 
 
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 
op Nieuwwij.nl 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 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 het zoeken 
naar onderlinge verbindingen 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 een óf-óf-benadering. Voor een kort overzicht van 
project W!J zie www.nieuwwij.nl/trailer. 
 
Ook in 2013 blijft het aantal bezoekers van de website stijgen, in de laatste maand van het jaar 
bezochten 35.000 unieke bezoekers de website. Het gemiddelde kwam daarmee uit op 30.000, 
een aanzienlijke stijging in vergelijking met de 18.000 unieke bezoekers van 2012.  
 
2.2 Vernieuwing website Nieuwwij.nl 
In het voorjaar werden de eerste stappen gezet om Nieuwwij.nl na vijf jaar te vernieuwen, met 
behoud van de huisstijl. Een belangrijke reden hiervoor was het voortschrijden van de 
webtechnologie en de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe media. Aanpassingen 
waren noodzakelijk geworden en leveren bovendien op de lange termijn kostenbesparing op 
wat beheer en hosting betreft. Zo nam Nieuwwij.nl afscheid van zijn bouwer Mangrove en 
stapte over naar Get ID. Er vond veelvuldig overleg plaats tussen medewerkers van Get ID en 
de directeur, hoofdredacteur en eindredacteur van Nieuwwij.nl.  
 
In augustus vond een heidag met de redactieleden plaats om de aangepaste website te 
presenteren en de toekomstige plannen van Nieuwwij.nl te bespreken en verder te 
ontwikkelen. De update van de website was het moment om ook de redactionele formule 
enigszins te veranderen. Zo werd besloten de maandelijkse thema’s los te laten en door series 
te vervangen. Een voorbeeld hiervan is de serie over wonen. Vragen als ‘hoe gaan we om met 
woonwensen van migranten en is transnationaal wonen een nieuwe trend?’ kwamen hierin 
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aan bod. Ook werden er nieuwe opiniemakers aangetrokken, waaronder oud CDA-politicus 
Kathleen Ferrier, die bericht vanuit Hong Kong, en Froukje Santing, voormalig NRC-
correspondent in Turkije. In september ging de vernieuwde website online.  
 
2.3 Verzelfstandiging Nieuwwij.nl 
In 2013 werd gewerkt aan de verzelfstandiging van Nieuwwij.nl. Laura Smeets kreeg de 
opdracht dit proces te begeleiden. Doel was de oprichting van Stichting Nieuw Wij, die 
verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang van dit succesvolle (website)project.  
 
Om de continuïteit van het project te waarborgen werd besloten dat Manuela Kalsky de rol 
van voorzitter op zich zou nemen in het nieuw te vormen stichtingsbestuur. Naast Kalsky 
werden ook Edo Groenewald (jurist en ondernemer) en Wietse Tjoelker (tot najaar 2013 
partner bij KMPG) bereid gevonden om plaats te nemen in het oprichtingsbestuur, als 
respectievelijk vicevoorzitter en penningmeester. Gedurende het jaar vonden er verschillende 
vergaderingen plaats met het oog op het toekomstige beleid en het werven van subsidies. In 
overleg met het bestuur van het DSTS werden de statuten opgesteld. In december 2013 
passeerden deze bij notariskantoor Mr. M.J. Meijer notarissen, waarmee de oprichting van de 
Stichting Nieuw Wij in januari 2014 een feit zal zijn. Project W!J zal naar verwachting in het 
voorjaar van 2014 door het DSTS aan Stichting Nieuw Wij worden overgedragen. Sinds 
september is het mogelijk om advertentieruimte op de site te kopen en in december werd een 
begin gemaakt met de mogelijkheid om vriend te worden van Nieuw Wij.  
 
2.4 Wetenschappers op Nieuwwij.nl 
Na afronding van het DSTS-onderzoeksprogramma ‘Op zoek naar een nieuw wij in 
Nederland’ werd het Wetenschapsteam van W!J in het leven geroepen: een groep 
wetenschappers die voor Nieuwwij.nl bloggen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
culturele en religieuze diversiteit. Dit gebeurt niet bij toerbeurt maar wordt vooral door de 
actualiteit gestuurd. Het W!J-Wetenschapsteam is interdisciplinair samengesteld en bestaat uit 
onder andere: Hans Achterhuis, Kees den Biezen, André van der Braak, André Droogers, 
Judith Frishman, Ruard Ganzevoort, Halleh Ghorashi, Kees de Groot, Suzette van IJssel, 
Yolande Jansen, Manuela Kalsky, Siebren Miedema, Marcel Poorthuis, Jan Jaap de Ruiter, 
Gé Speelman en Theo de Wit. De redactie van de blogs was in handen van Mariska Jansen.  
 
In 2013 verschenen de volgende blogs op Nieuwwij.nl: 
• ‘Leed door mazelen is te overzien’, Kees de Groot, 10 juli. 
• ‘Vriendschap waar venijn in zit’, Kees de Groot, 2 augustus. 
• ‘Nasreddin Hoca: een man met humor’, Gé Speelman, 23 augustus.  
• ‘Humanistische ledenwerving’, André Droogers, 23 september. 
• Recensie ‘Alsof ik thuis ben’, André Droogers, 28 september.  
• ‘Monsieur Jacques, een goddelijk beeld’, André Droogers, 22 oktober. 
• ‘Film Wadjda: wie kan het beste koranverzen voordragen’, Gé Speelman, 25 oktober. 
• ‘Oorlogszuchtige tolerantie’, Theo de Wit, 13 november. 
• ‘Waar zijn mijn Syrisch-orthodoxe broeders’, Kees den Biesen, 18 november. 
• ‘Self-made goeroe, de overtuigende illusie’, André Droogers, 13 december. 
• ‘Levensbeschouwing op school. Een kring van lichtjes in de klas’, Suzette van IJssel, 23 

december.  
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2.5 Medewerkers Nieuwwij.nl  
Manuela Kalsky was ook in 2013 eindverantwoordelijk voor Nieuwwij.nl. Naast pr-
werkzaamheden en lezingen deed zij de fondsenwerving in nauwe samenwerking met Laura 
Smeets. Ida Overdijk was de hoofdredacteur en Greco Idema bekleedde, zoals ook in 
voorafgaande jaren, de functie van eindredacteur. Mariska Jansen vervulde redactionele en 
coördinerende taken. Daarnaast waren vier vrijwilligers en twaalf freelancemedewerkers in de 
loop van het jaar als redacteuren, columnisten, camjo’s en interviewers bij Nieuwwij.nl 
betrokken.  
 
2.6 Stageplaatsen bij Nieuwwij.nl 
Er waren twee stagiairs aan Nieuwwij.nl verbonden. Sebastiaan Soetermans liep stage in de 
eerste helft van het jaar, gedeeltelijk bij Nieuwwij.nl en gedeeltelijk bij het Straatpastoraat van 
de Protestantse Diaconie van Amsterdam. Hij is student aan de Hogeschool InHolland, 
opleiding godsdienst-pastoraal werk. Zijn dagelijkse begeleider was Luc Tanja, straatpastor 
bij de Protestantse Diaconie. Reportages van bijeenkomsten, filmrecensies en 
redactiewerkzaamheden maakten, onder supervisie van de hoofdredacteur, onderdeel uit van 
de stage. Op 1 december kwam Femke van Loo als stagiair bij Nieuwwij.nl. Zij studeert 
godsdienst-pastoraal werk aan Hogeschool Windesheim in Zwolle.  
 
2.7 Vijf jaar Nieuwwij.nl 
Niet alleen het DSTS vierde in het najaar een lustrum, ook Nieuwwij.nl bestond op 1 
december vijf jaar. Verschillende media besteedden hier aandacht aan. Zo plaatste Spirit 24, 
het digitale kanaal van de publieke omroep over levensbeschouwing, de door Nieuwwij.nl 
gemaakte video naar aanleiding van dit lustrum op hun site. Ook via Twitter, Facebook en 
Google+ werd deze veelvuldig verspreid.  
 
In eigen kring vierden de medewerkers van Nieuwwij.nl en het DSTS het lustrum op 7 
december met een terugblik op de afgelopen vijf jaar en een feestelijk diner. 
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3. De Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving 
 
3.1 Achtergrond 
Sinds 1 januari 2012 is de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving 
gevestigd aan de faculteit Godgeleerdheid van de VU. De leerstoel is een initiatief van het 
Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en De Nieuwe Liefde 
(DNL), het centrum voor debat, bezinning en poëzie. Doel van de leerstoel, die is vernoemd 
naar de dominicaanse theoloog Edward Schillebeeckx, is het verbinden van theologie en 
samenleving in de geest van Schillebeeckx. De leerstoel wordt bekleed door DSTS-directeur 
Manuela Kalsky, die hiermee bijzonder hoogleraar aan de VU is geworden. Het curatorium 
van de leerstoel kwam bijeen op 18 april. Hierbij werd het verslag over 2012 besproken en 
vooruit gekeken naar de activiteiten in het komende jaar. In het curatorium hebben zitting: 
Hijme Stoffels (VU), Ida Overdijk (DNL), Ruard Ganzevoort (VU) en Peter Nissen (DSTS).  
 
3.2 Activiteiten leerstoel 
Manuela Kalsky werkte in januari mee aan een aantal activiteiten in het kader van de 
Graduation Week ‘Faith in Research’ van de faculteit Godgeleerdheid, VU. Zij verleende haar 
medewerking aan het symposium over ‘Religieuze diversiteit en geestelijke gezondheidszorg’ 
en de presentatie van het boek ‘Christelijke dogmatiek’ van Kees van der Kooi en Gijsbert 
van der Brink.  
 
Op verzoek van het faculteitsbestuur nam Manuela Kalsky samen met haar VU-collega Eddy 
van der Borght de organisatie van de Graduation Week 2014 voor haar rekening. Vanaf 
september begonnen de voorbereidende werkzaamheden om dit vierdaagse evenement op het 
snijvlak van wetenschap en samenleving van 13 t/m 16 januari 2014 te realiseren. Naast 
Kalsky en Van der Borght bestond de voorbereidende commissie uit Joël Friso (coördinator), 
Renske Feikema (pr) en Marcel Barnard (PThU). In het volgende jaarverslag wordt nader op 
de Graduation Week ingegaan. Wie nu al meer over de verschillende activiteiten tijdens die 
week wil weten vindt informatie op: http://tinyurl.com/dsts-gw-2014. 
 
Voor een overzicht van lezingen en publicaties die (mede) in het kader van de leerstoel tot 
stand kwamen, zie hoofdstuk 6 in dit jaarverslag.  
 
3.2.1. Edward Schillebeeckx-bijeenkomst 
Op 15 november vond op uitnodiging van de leerstoel een publieksbijeenkomst in De Nieuwe 
Liefde plaats ter gelegenheid van de nagedachtenis aan Edward Schillebeeckx, die op 12 
november 99 jaar zou zijn geworden. Te gast waren de Pakistaanse dominicaan pater James 
Channan, betrokken bij de dialoog tussen christenen en moslims in Pakistan, en drie 
internationale experts op het gebied van het soefisme.  
 
In de middag gaf James Channan een lezing over de interreligieuze dialoog in Pakistan, mede 
op uitnodiging van United Religions Initiative (URI: www.uri.org). Meer informatie over 
James Channan is te vinden op de website van de Nederlandse dominicanen: 
http://www.dominicanen.nl/2013/05/pionier-van-de-dialoog-in-pakistan/. 
 
De avond stond in het teken van het thema: ‘Soefisme als medicijn tegen radicalisering’. De 
Amerikanen Bruce Lawrence en Vincent Cornell en de Noorse Kari Vogt gaven hun visie op 
de vraag of soefisme een rol kan spelen als religieus alternatief voor moslimjongeren die zich 
aangetrokken voelen tot de radicale stromingen binnen de islam. James Channan gaf een 
reactie op de drie inleidingen. Vervolgens gingen de sprekers in discussie met de zaal, die 
goed gevuld was. Vooral de aanwezige jonge moslims maakten gebruik van de gelegenheid 
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om met de internationale gasten in gesprek te gaan. Moderator van deze bijeenkomst was 
Nelly van Doorn, bijzonder hoogleraar Christen-Moslim Relaties aan de VU. Manuela Kalsky 
trad bij beide bijeenkomsten op als dagvoorzitter. De organisatie van deze twee 
bijeenkomsten lag in handen van het DSTS. 
 
3.3 Studenten en promovendi  
Leerstoelhouder Manuela Kalsky begeleidde vier promovendi, waarvan in twee gevallen als 
copromotor. Daarnaast gaf zij in het voorjaar het college Inleiding Feministische Theologie 
en begeleidde zij samen met André van der Braak twee studenten met respectievelijk een 
bachelorscriptie en een research paper.  
 
3.4 Onderzoek leerstoel 
Gedurende het voorjaar ging veel aandacht uit naar het bij NWO ingediende 
onderzoeksvoorstel ‘Multiple religious belonging’ dat de tweede ronde had behaald. Een 
bijeenkomst met de gebruikersgroep werd in De Nieuwe Liefde georganiseerd en er werden 
reacties op de commentaren van externe referenten geschreven. Op 2 juli kwam het bericht 
dat de aanvraag door NWO gehonoreerd was.  
 
Waar gaat het onderzoek over? Door middel van conceptueel-hermeneutisch en empirisch 
onderzoek zal het verschijnsel van multiple religious belonging in kaart worden gebracht. Het 
hermeneutische deelonderzoek wordt uitgevoerd door een promovendus en richt zich in eerste 
instantie op het kritisch verhelderen van begrippen en categorieën die toegepast worden in de 
academische bestudering van religie, in het bijzonder waar het gaat om hybride religiositeit. 
Hierop voortbouwend wordt aandacht besteed aan Japanse en Chinese benaderingen van 
multiple religious belonging en vindt een vergelijking plaats van dit verschijnsel in westerse 
en niet-westerse contexten. Op deze wijze hopen de onderzoekers zicht te krijgen op 
mogelijkheden en voorwaarden voor multiple religious belonging in de westerse context. Het 
empirische deelonderzoek wordt uitgevoerd door een postdoc onderzoeker die zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden zal toepassen om er zicht op te krijgen 
hoeveel mensen in Nederland zich reeds vertrouwd voelen met de praktijk van multiple 
religious belonging en in welke vorm dit fenomeen beoefend wordt.  
 
De sollicitatieprocedures voor de door NWO gefinancierde promovendus en postdoc 
onderzoeker gingen in het najaar van start. Per 1 december werd de promovendus in dienst 
genomen. De procedure voor de postdoc onderzoeker leverde niet het gewenste resultaat op, 
vandaar dat de vacature in december opnieuw werd uitgeschreven. Het project ging per 1 
december 2013 van start.  
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4. European Project for Interreligious Learning (EPIL) 
In het voorjaar werd de leergang van het interreligieuze European Project for Interreligious 
Learning (EPIL)afgesloten, waaraan het DSTS sinds 2010 meewerkt. Dit internationale 
dialoogproject richt zich op islamitische en christelijke vrouwen om kennis van elkaars 
geloofsovertuigingen te bevorderen en cultuurhistorische achtergronden te leren verstaan. Het 
doel is vragen en ervaringen uit te wisselen 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, waarin halfjaarlijks een 
studie- en ontmoetingsweek in een van de deelnemende landen plaatsvindt. 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 gelijkwaardig 
samengestelde groep van studenten met islamitische en christelijke achtergronden af, die aan 
alle studieweken deelnemen. Elk landelijk studententeam wordt begeleid door twee 
academische begeleiders die hen het hele studietraject volgen en tussentijds inhoudelijke 
bijeenkomsten organiseren. Het studietraject wordt afgesloten met een eindopdracht waarin de 
opgedane kennis en kunde wordt verwerkt om het vervolgens in het eigen professionele 
werkveld en/of persoonlijke leefomgeving toe te passen. 
 
4.1 Slotmodule EPIL in Libanon 
In 2013 faciliteerde en coördineerde het DSTS voor de laatste keer de deelname van de EPIL-
studenten aan de modules van EPIL. De zes Nederlandse studenten, waaronder DSTS-
medewerker Nora Asrami, en hun twee academische begeleidsters namen van 2 tot en met 10 
februari 2013 als voltallig team deel aan de slotmodule V ‘Committed to staying together – 
One People, Multiple Confessions’ te Libanon. Gezien de op dat moment aanwezige onrust in 
dat land was dit een spannende onderneming. Naast het reguliere programma dat door de 
vrouwen in Libanon was voorbereid, presenteerden de deelneemsters tijdens deze module ook 
de eindopdrachten ter afsluiting van het gehele EPIL-studietraject. Ook Manuela Kalsky was 
als bestuurslid van EPIL bij deze afsluitende module aanwezig. 
 
Lezingen en presentaties 
De eerste dagen van de module volgden de deelneemsters colleges aan de Libanese 
Amerikaanse Universiteit (LAU) in Beiroet. Verschillende islamitische en christelijke 
Libanese gastsprekers belichtten de bijzondere situatie van Libanon als een land met acht 
erkende religieuze groeperingen in het hart van het Midden-Oosten. De EPIL-deelneemsters 
kregen informatie over de vele burgerinitiatieven die, na de burgeroorlog in de jaren 1990, het 
land weer probeerden op te bouwen en de sociale cohesie te verstevigen. Een aantal 
vrouwelijke sprekers vertelde over de rol die vrouwen in dit proces van vredesopbouw hebben 
gespeeld. Het Libanese activisme van vrouwen gaat over de landsgrenzen heen. Zo 
bekommeren Libanese activistes zich ook om de vrouwen in de eveneens onrustige 
omringende Arabische landen en proberen zij hen via o.a. social media te steunen. In het 
berggebied Ain Aar maakten de EPIL-deelneemsters kennis met interreligieuze 
vredesinitiatieven, zoals de gezamenlijke jaarlijkse Maria-viering van islamitische en 
christelijke geestelijke leiders. De vrouwen bezochten verschillende plaatsen die kenmerkend 
zijn voor de religieuze diversiteit en de geschiedenis van Libanon, waaronder kerken en 
moskeeën in Beiroet. Bijzonder waren de bezoeken aan de grootste moskee van Beiroet,  
Al-Amin, en de kerk van Aram I, primaat van de Armeens-orthodoxe kerk in Libanon.  
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Groepsproces en afsluiting 
De vrouwen sloten deze indrukwekkende module in Beiroet en daarmee het gehele EPIL-
studietraject 2011-2013 af door hun eindopdrachten aan elkaar te presenteren. Deze waren 
allen gericht op de bevordering van de interreligieuze dialoog en samenwerking, maar 
varieerden in uitvoering. Samen met haar christelijke medestudente Marleen Kramer werkte 
Nora Asrami aan de ‘vertaling’ van de bij EPIL gehanteerde methodiek naar lokale 
dialoogprojecten in Nederland, waarin moslims en christenen elkaar ontmoeten en met elkaar 
in gesprek gaan. In Libanon presenteerden zij hun gezamenlijke werk Een briefwisseling over 
Doen, Denken en Dromen in de Interreligieuze Dialoog. Praktijk en Theorie samengebracht. 
Een deel hiervan werd in de zomer van 2013 in het tijdschrift voor de interreligieuze dialoog 
Begrip gepubliceerd. Naar aanleiding van dit gezamenlijke werkstuk verzorgden beiden 
enkele workshops in Nederland, zoals de workshop ‘Interreligieus Leren’ aan Hogeschool 
Inholland in mei 2013. Alle vrouwen ontvingen op de laatste dag van de studieweek een 
certificaat voor hun geslaagde deelname aan het studietraject.  
 
Het Nederlandse EPIL-team leverde tijdens de studieweek de basistekst voor het EPIL-
manifest ter stimulans en inspiratie voor dialoog en vrede (zie: www.epil.ch). Alle 
deelneemsters ervoeren de deelname aan het EPIL studietraject 2011-2013 als een verrijking. 
De stimulans en wil om zich via de interreligieuze dialoog en samenwerking in te (blijven) 
zetten voor vrede, op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau, was bij alle vrouwen 
aanwezig.  
 
4.2 Voorbereidingen voor EPIL in 2016 
Inmiddels beraadt het EPIL-bestuur zich over de voortzetting van EPIL in 2016. In hoeverre 
de financiële situatie dit toelaat is nog niet te overzien. De twee vroegere coördinatoren, Teny 
Pirri-Simonian en Reinhild Traitler-Espiritu, hebben afscheid genomen. Het nieuwe bestuur 
kwam eind 2013 tweemaal in Zwitserland bij elkaar om de voorbereidingen en 
fondsenwerving voor de nieuwe EPIL-leergang voor te bereiden. Ook werd met de 
universiteit in Freiburg (Duitsland) over eventuele samenwerking gesproken. In 2013 zal 
onder redactie van de twee (oud-)coördinatoren een boek verschijnen, waarin de vruchten van 
tien jaar EPIL worden gebundeld.  
 
Het nieuwe bestuur van EPIL bestaat uit: Barbara Heyse-Schaefer (voorzitter, Oostenrijk), 
Manuela Kalsky (secretaris, Nederland), Walter Lüssi (penningmeester, Zwitserland), Sabiha 
Haskic-Husic (Bosnië-Herzegovina) en Emel Topcu (Turkije).  
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5. Overige activiteiten 
 
Manuela Kalsky nam deel aan: 

● OPP-dagen van IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie, 8-10 januari.  
● EPIL-module V ‘Committed to Staying Together - One people, Multiple Confessions’ 

in Libanon, 2-8 februari. 
● Algemene Ledenraad IWFT, Utrecht, 1 maart. 
● Mediatraining VU, 7 en 12 maart.  
● Afsluiting kapittel dominicanen, Huissen, 16 maart. 
● Presentatie boek ‘Van droom naar daad’ van Paul Rosemöller, OBA, Amsterdam, 18 

april.  
● Symposium ter ere van de 80e verjaardag van Riet Bons-Storm, 15 mei.  
● Trouw-symposium ‘Are strong believers a threat to democracy?’ met Alan Wolfe, 

James Kennedy en Hans Goslinga, De Rode Hoed, Amsterdam,16 mei. 
● Symposium ‘Luis in de pels: de noodzaak van remonstrantse theologie’ t.g.v. de oratie 

van Christa Anbeek, VU, Amsterdam, 16 oktober.  
● Afscheid Edward van Voolen, conservator Joods Historisch Museum, in Joods 

Historisch Museum, Amsterdam, 17 november. 
 

André Lascaris nam deel aan: 
● Bijeenkomsten van de Girard Studiekring op 18 januari, 5 april, 24 mei, 27 september 

en 22 november. 
● Symposium DSTS 25 jaar, De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 7 september. 
● Conferentie ‘The transmission of Faith in Civil and Religious Processes of 

Transformation’, Freisinger, Duitsland, 1-5 juli. 
● Conferentie ‘De katholieke Hervorming en haar Uitstraling’, Utrecht, 15 oktober. 
● Symposium ‘Soefisme als medicijn tegen radicalisering’ (ter herdenking van Edward 

Schillebeeckx), De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 15 november.  
● Schillebeeckx lezing ‘Religious Language under Pression’ door Rowan Williams, 

Nijmegen, 13 december. 
 

Nora Asrami nam deel aan: 
● OPP-dagen van IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie, 8-10 januari.  
● VU- symposium ‘SCP-rapport Moslim in Nederland’, 29 januari. 
● EPIL-module V ‘Committed to Staying Together – One people, Multiple Confessions’ 

in Libanon, 2-8 februari. 
● Sophia Brainstormmeeting ‘Expositie Turken in Nederland’, Den Haag, 25 maart. 
● Onderzoeksdagen NOSTER, Kontakt der Kontinenten, Soesterberg, 8-9 april. 
● Dutch-Indonesian Consortium PKN- PTHU- VU, Den Haag, 24 april. 
● Bijeenkomst Dominicanen Nederland, ‘Dominicaans Hoezo?’, De Steigerkerk, 

Rotterdam, 21 juni. 
● Opening van het Academisch Jaar, Faculteit der Godgeleerdheid VU en PThU, 2 

september. 
● Symposium en boekpresentatie DSTS ‘Alsof ik thuis ben’, De Nieuwe Liefde, 

Amsterdam, 7 september. 
● Bijeenkomst met moslimtheologe Musdah Muliah, De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 10 

september. 
● Meeting Association EPIL over ‘The Future of EPIL’, Albert Schweitzer Haus, 

Wenen, 4-6 oktober. 
● Workshop ‘Religie en Jongeren’ n.a.v. TU-onderzoek over jongeren en religie, 

Museum Catharijneconvent, Utrecht, 6 november 
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● Symposium ‘Soefisme als medicijn tegen radicalisering’ (ter herdenking van Edward 
Schillebeeckx), De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 15 november.  

● Lustrumconferentie Besturenraad Islamitische Basisscholen Nederland, Utrecht, 20 
november. 

 
André van der Braak nam deel aan: 

• Dominicaans hoezo?, Kloostertuin Rotterdam, 21 juni. 
• Dominicaans hoezo?, Dominicanenklooster Zwolle, 9 november. 
• Deelname aan het Global Forum van KAICIID (King Abdullah Bin Abdulaziz 

International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue), Wenen, 18 en 19 
november. 
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6. Afzonderlijke bijdragen van de stafleden 
 
6.1 Publicaties 
Manuela Kalsky 
Boek 

• Manuela Kalsky (red.), Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen, 
Parthenon, Almere 2013.  

 
Artikelen 

• ‘Doorgeven van het vuur’, in: Eigen-Zinnig, Kwintessens, januari 2013, 4-5. 
• ‘Voorbij de hokjesgeest’, in: Kerk in Den Haag, 16 (2013) 152, januari 2013, 8. 
• ‘Omgaan met religieuze diversiteit’, in: Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing 

en educatie, 13 (2013) 1, 84-89.  
• ‘Response to Ernst Hirsch Ballin’s lecture: Christianity and the Future of Christian 

Democracy,’ gepubliceerd op website van Tilburg University: 
https://www.tilburguniversity.edu/upload/7db0bf21-32ab-464d-8272-
d2e62231c001_response_kalsky.pdf. 

• ‘Een mens van vlees en bloed’, in: Pro Nostris (2013), 457, 84-87. 
• ‘Inleiding’, in: Manuela Kalsky (red.), Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol 

verschillen, 11-31.  
• Boekrecensie ‘Feminism, Sexuality, and the Return of Religion’, in: Tijdschrift voor 

Theologie 53 (2013) 3, 208.  
• ‘Een spannend boek van een moedige vrouw’, in: Volzin, 12 (2013)13, 28 juni, 37.  
• ‘Het verhaal van Pi – een levensecht mysterie’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 

69 (2013) 5, 69-78. 
● ‘Celebrating Diversity’, in: Celebrating Diversity for Peace, Report Interfaith 

Conference, International Chaplaincy, december 2013, 11-12.  
● ‘Heb Vertrouwen!’, Juryrapport opinieprijs 2013, in: Volzin, 12 (2013) 24, 14. 
 

 
André Lascaris 
Artikelen 

● ‘Onze herder is een Lam’, in: Kerugma 56 (2012-2013), 83-88.  
● ‘Een andere kijk op mensen’, in: Kerugma 57 (2013-2014), 15-20. 
● ‘New Creation Metaphors? Mimesis and Difference, Creation and Ecology’, in: Vern 

Neufeld Redekop, Thomas Ryba (Eds.), René Girard and Creative Mimesis, Lanham, 
Maryland: Lexington Books 2014, 233-245. 

● ‘De tegenwoordigheid van Jezus’ in: Charles Caspers, Ad Leys, Petra Versnel-
Mergaerts (red.), Zijn Lichaam Worden. Leven uit de rijkdom van de eucharistie, 
Heeswijk: Berne Media 2013, 53-59. 

● ‘David van Ooijen O.P. (1939-2008)’, in: Wort und Antwort 54 (2013), 80-82. 
● ‘Plaatsen van bezield verband. Gemeenschappen in de marge van de officiële kerk’ in: 

Manuela Kalsky (red.), Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen, 
Almere: Parthenon 2013, 289-306. 

● In memoriam bisschop Bluyssen’, in: Nieuwsbrief Dominicaans Nederland, 27 
augustus. 

● ‘Weet hebben van gouden kalveren’ in: Geloven Onderweg 131(2013), 15-17. 
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Publicaties op Meerdanikzelf.nl 
● ‘Leven in een nieuw jaar’, 2 januari. 
● ‘De ster, geen verleden maar toekomst’, 9 januari. 
● ‘Dopen met groene vingers’, 16 januari. 
● ‘Als er maar wijn gedronken wordt’, 22 januari. 
● ‘Het verleden biedt geen onderdak’, 30 januari. 
● ‘Koning bij de gratie Gods’, 6 februari. 
● ‘Het belangrijkste besluit van Benedictus’, 13 februari.  
● ‘God gelooft in jou. Dat is je kompas’, 20 februari.  
● ‘Geweld zit in al onze bouwstenen’, 27 februari. 
● ‘Gedachten bij de pauskeuze’, 6 maart. 
● ‘De kerk heeft vage en open grenzen’, 13 maart. 
● ‘Een programma voor een paus’, 20 maart. 
● ‘Vragen bij veelgodendom’, 27 maart. 
● ‘Pasen: over vergeving en belofte’, 10 april. 
● ‘Hoe tot geloof te komen’, 17 april. 
● ‘Alle beelden verwerpen, toch geloven’, 17 april. 
● ‘Ben ik mijn lichaam?’, 24 april. 
● ‘Niet om weg te gooien’, 1 mei. 
● ‘Feestjes en feesten’, 8 mei. 
● ‘Weg met de angst voor de vrijheid’, 16 mei. 
● ‘De ‘veelkleurigheid’ van God’, 22 mei.  
● ‘De conclusie: God is liefde’, 29 mei. 
● ‘Afwezig vanuit de liefde’, 5 juni. 
● ‘God na God’, 12 juni. 
● ‘Gods asymmetrische liefde’, 17 juni 
● ‘God bevrijdt uit dwang’, 26 juni. 
●  Grond voor publieke liefde’, 3 juli. 
● ‘De liefde wil geen offer’, 17 juli. 
● ‘Tegen eenvormigheid’, 31 juli. 
● ‘Goedkope vergeving’, 9 augustus. 
● ‘Vreemden werden naasten’, 14 augustus. 
● ‘De kille God van Carel ter Linden’, 21 augustus. 
● ‘De religie van het individualisme’, 28 augustus. 
● ‘De handen van God’, 4 september. 
● ‘Vegetarische tijgers gevraagd’, 11 september. 
●  ‘God is niet onveranderlijk, maar trouw’, 18 september. 
● ‘Vrede in soorten en maten’, 25 september. 
●  ‘Scheppen is hier en nu’, 3 oktober. 
● ‘God ziet alles’, 9 oktober. 
● ‘In God is geen geweld’, 16 oktober. 
● ‘God toornt’, 23 oktober. 
● ‘Waarom ik zo moe word van Lenoir’, 30 oktober. 
● ‘Geloven in God blijft een beslissing’, 6 november. 
● ‘Leef ontspannen! Alles is genade’, 13 november. 
● ‘Zonder vergeving kunnen we niet’, 20 november. 
● ‘Wie kan vergeven?’, 27 november. 
● ‘Een katholieke hervorming’, 4 december. 
● ‘Dat zou ik nóóit doen…’, 11 december. 
● ‘Doe wat onmogelijk is. Vergeef’, 18 december. 
● ‘Kerstmis is ook onze geboortedag’, 25 december.
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Nora Asrami 
Artikelen 

• ’Jong, modern en moslim. Marokkaans, Nederlandse moslimjongvolwassenen over 
geloven in de Nederlandse samenleving’, in: Manuela Kalsky (red.), Alsof ik thuis ben. 
Samenleven in een land vol verschillen, Almere: Parthenon, 2013, 167-181.  

● & Marleen Kramer, ’Durven, Dromen en Doen in de Interreligieuze Dialoog’, in: 
Begrip 2/2013, jaargang 39, 83-95. 

 
Columns 

• ‘Heilig en de islam’, in: Het Vermoeden (2013) 1, 32. 
• ‘Openheid en de islam’, in: Het Vermoeden (2013) 2, 61. 
• ‘Terugkeer en de islam’, in: Het Vermoeden (2013) 3, 73.  
• ‘Inkeer en de islam’, in: Het Vermoeden (2013) 4, 79. 
• ‘Waar het hart vol van is. Over de noodzaak van confrontaties’, in: Maandblad Al 

Nisa, november 2013, 14-15.  
 

Overig 
• Verslag EPIL-module V ‘Committed to Staying Together – One people, Multiple 

Confessions’, te Libanon, gepubliceerd op de DSTS-website (http://tinyurl.com/dsts-
epil-2013). 

 
André van der Braak 
Artikelen 

• ‘Wat je ook doet, het werkt niet. Wat ga je nu doen?’, in: Tijdschrift voor Geestelijk 
Leven 69 (2013) 4, 33-40. 

• Boekrecensie van ‘Chinese Religion: A Contextual Approach’, in: Tijdschrift voor 
Theologie 53 (2013) 3, 316. 

• ‘Even voorstellen”, in: Bulletin voor Nederlandse Dominicanen, augustus 2013. 
• ‘Meervoudige religieuze binding: van een dualistisch wij-zij denken naar een inclusief 

non-dualistisch denken”, in: Manuela Kalsky (red.), Alsof ik thuis ben. Samenleven in 
een land vol verschillen, Almere: Parthenon, 2013, 307-321. 

• ‘Alles komt spontaan tot bloei’, in: De Ander. Verhalen over compassie in 
Amsterdam, Amsterdam: Mozeshuis, 2013. 

 
6.2 Publicaties op Nieuwwij.nl 
Manuela Kalsky 

• ‘25 jaar Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving’, 19 maart. 
• ‘Statement Nacht van de Theologie’, 22 juni. 
• ‘Lezing Prinsjesdagontbijt Maak het verschil in tijden van religiestress’, 17 september. 
 

André Lascaris 
● ‘Misschien wordt de voordeur een museumstuk’, 2 januari.  
● ‘Communicatieve vetzucht’, 6 februari.  
● ‘Leren leven’, 4 maart.  
● ‘Tolerantie is een koude deugd’, 2 april. 
● ‘Zorg zou een winstpost moeten zijn’, 2 mei. 
● ‘Zowel kunst als religie maken de aarde minder plat’, 3 juni.  
● ‘Lachen is een serieuze zaak’, 26 augustus. 
● ‘Vormt het DSTS een wij?’, 3 september. 
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● ‘Participeren’, 4 oktober.  
● ‘Zwarte Piet als discriminatie is gezeur’, 5 november. 
● ‘Leve de verschillen’, 9 december. 

 
Nora Asrami 

● ‘Een belangrijke boodschap’ (naar aanleiding van de lezing van moslimtheoloog 
Musdah Muliah in De Nieuwe Liefde op 10 september), 12 september. 

● ‘Mijn ouders en de bedevaart naar Mekka’, 14 oktober. 
● ‘Moslima doet aan yoga in het klooster’, 15 november. 

 
André van der Braak 

• ‘Roepen om hulp naar Kuanyin’, 15 februari 
• Boekrecensie van ‘Hoe boeddhistisch is christelijke spiritualiteit?’, 4 juni 
• ‘Lijden wij aan Oikofobie?’, 17 september 
• ‘Religie zal de komende tijd in China alleen maar groeien’, 17 oktober 2013 
• ‘Saoedi-Arabie neemt het voortouw in interreligeuze dialoog’, 20 november 
• ‘Religie belijden of religie doen?’, 24 december  

 
6.3 Lezingen en presentaties 
Manuela Kalsky 

• Presentatie van project W!J tijdens een bijeenkomst van het bestuur van Stichting 
Woudschoten, Zeist, 10 januari.  

• Lezing ‘Ontdek het verschil’ op studiedag Vereniging Docenten Levensbeschouwing 
en Godsdienst, Woerden, 1 februari. 

• Lezing ‘Religie, bindmiddel of splijtzwam?’ (met Hans Achterhuis), NPB-gemeente 
Bennekom, 24 februari.  

• Lezing ‘Meervoudige religieuze identiteit als een weg naar wijsheid’, NPB-gemeente 
Brielle, 3 maart.  

• Inleiding over DSTS en W!J voor een delegatie van Noorse pastores, 12 maart.  
• Lezing ‘Een nieuw wij’, Woudkapel, Bilthoven, 17 maart.  
• Gesproken recensie boek ‘Geraakt door de nederigheid van God. Spiritualiteit in de 

lijn van Louis-Marie Grignion de Montfort’ van Wiel Logister, Montfortanen, 
Valkenburg (L.), 25 maart. 

• Lezing ‘Voorbij de hokjesgeest - de waarde van W!J’, PCOB Drenthe, Westerbork, 9 
april. 

• ‘Het realistisch idealisme van een Nieuw Wij’, Van Oosbreelezing 2013, Apostolisch 
Genootschap, Zwolle, 13 april.  

• Dagvoorzitterschap '(On)gelovelijk geëmancipeerd', De Linker Wang/FemNet, 
Amsterdam, 15 juni.  

• Debatavond ‘Vervloekt?’ met Antoine Bodar, Arjan Plaisier en Wout Harinck, o.l.v. 
Andries Knevel. Augustijnenkerk, Dordrecht, 23 april.  

• Debatleiding Kerkendebat, Studentenvereniging SSR-NU/IPSU, Utrecht, 20 juni.  
• Inleiding over het werk van het DSTS, ontmoetingsdag ‘Dominicaans hoezo?’, 

Rotterdam, 21 juni. 
• Statement naar aanleiding van pamflet Ruard Ganzevoort tijdens de Nacht van de 

Theologie, Rotterdam, 21 juni.  
• Toespraak bij symposium ‘Alsof ik thuis ben’, 25 jaar DSTS, De Nieuwe Liefde, 

Amsterdam, 7 september. 
• Gespreksleiding en interview met islamitisch theologe Musdah Muliah tijdens 

avondprogramma in De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 10 september. 
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• Lezing ‘Maak het verschil in tijden van religiestress’, Stichting Prinsjesdag Ontbijt, 
Kasteel de Wittenburg, Wassenaar, 13 september.  

• Lezing(en) en inhoudelijke begeleiding studiedag ‘Unterschiede verbinden. 
Evangelisierung als das Bauen von Brücken’, Redemptoristen (Provincie St. 
Clemens), Waldbreitbach (Duitsland). 

• Lezing ‘Handvest voor mededogen en nieuw wij’, Oecumenisch Leerhuis, Almelo, 26 
september. 

• Lezing ‘Nieuwe evangelisatie: dialogisch, profetisch en alledaags’ op studiedag 
‘Nieuwe evangelisatie’ van de Commissie Overleg Instituten (COI/KNR), Nijmegen, 
31 oktober.  

• Lezing ‘Het veranderende religieuze landschap ’ en workshop ‘Thuisvoelen’ tijdens 
docentendag godsdienst en levensbeschouwing ‘Rijk aan richting’, Thieme 
Meulenhoff, Radio Kootwijk, 7 november. 

• Ochtend over ‘Multiple Religious Belonging’ tijdens studiebijeenkomst dominicanen 
Rijnmond, Voorschoten, 8 november. 

• Lezing ‘Iedereen hoort erbij’, Stichting Peace is the Way, Apeldoorn, 10 november.  
• Keynote speech ‘Embracing diversity’ en workshop over ‘Multiple religious 

belonging’ bij Interfaith Conference, International Chaplaincy, ISS, Den Haag, 16 
november.  

• Lezing ‘Religieuze diversiteit en het verlangen naar een nieuw wij’ voor de 
Remonstrantse Gemeente en de Ekklesia Breda, 25 november. 

 
Nora Asrami 

• Medeorganisator expertmeeting ‘Van dogma’s naar de persoonlijke geloofsbeleving’, 
Interreligieus platform In Vrijheid Verbonden, Academiegebouw Universiteit Utrecht, 
21 januari. 

• Coreferent bijeenkomst PKN-PTHU-VU Indonesië -Nederland moslim-
christendialoog, PKN Utrecht, 12 februari. 

• Workshop ‘Interreligieus Leren’ in het kader van EPIL (samen met Marleen Kramer), 
Hogeschool Inholland, 16 mei. 

• Medewerking aan opening van het academisch jaar 2013-2014, Faculteit der 
Godgeleerdheid VU en PThU, 2 september. 

• Medeorganisator en panellid Boekpresentatie Alsof ik thuis ben. Samenleven in een 
land vol verschillen, DSTS, De Nieuwe Liefde Amsterdam, 7 september. 

• Panellid ‘Cultural Mobility in, to and from Europe’, Internationaal Symposium 
Europe and its Worlds, Radboud Universiteit Nijmegen, 16-18 oktober. 

• Coreferent Symposium Op zoek naar een nieuw elan voor Europa, Thomas More 
Stichting Nijmegen, 16 november. 

 
André van der Braak 

• ‘Nietzsche’ in lezingencyclus over verlossing, Albertinumgenootschap, Nijmegen, 31 
januari. 

• Workshop MRB, Vrije Gemeente, Amsterdam, 2 februari. 
• Paneldiscussie tijdens boekpresentatie, ‘Dit is geen verdediging! Waarom het 

christendom ondanks alles verrassend veel emotionele diepgang heeft’, De Nieuwe 
Liefde, Amsterdam, 11 juni. 

• Paneldiscussie tijdens symposium ‘Alsof ik Thuis ben’, 25 jaar DSTS, De Nieuwe 
Liefde, Amsterdam, 7 september. 
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6.4 Academische activiteiten 
Manuela Kalsky 
Bijzondere leerstoel 

● Twee dagen per week hoogleraar Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en 
Samenleving, Faculteit der Godgeleerdheid, VU Amsterdam. 

 
Gastcolleges en overige activiteiten 

• Organisatie en gespreksleiding van het symposium ‘ Verschil Moet Er Zijn! 
Religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit in de geestelijke zorg’ (in het kader van 
de VU Graduation Week ‘Faith in research’), 15 januari. 

• Reactie op het boek ‘Christelijke Dogmatiek’ tijdens de presentatie van het boek (in 
het kader van de VU Graduation Week ‘Faith in research’), 16 januari. 

• Workshop met gebruikersgroep uit maatschappelijke organisaties in De Nieuwe 
Liefde. Onderdeel van de tweede ronde van de aanvraag voor het NWO-project 
‘Multiple Religious Belonging’, 19 februari. 

• ‘The “new we” we have to build together’. Response to the Annual Lecture by Prof.dr. 
E. Hirsch Ballin on Christianity and the Future of Christian Democracy. Tilburg 
School of Catholic Theology, Tilburg, 21 februari.  

• ‘Welke geest bepaalt mijn leven?’, bijdrage aan studiemiddag/boekpresentatie 
‘Spiritualiteit op heterdaad’, LUCE/Centrum voor Religieuze Communicatie, Tilburg 
School of Catholic Theology, 25 februari.  

•  ‘Hedendaagse Jezusbeelden en hun maatschappelijke relevantie’, HOVO, Radboud 
Universiteit Nijmegen, 5 maart.  

• Gastcollege ‘Multiple religious belonging’, Forum Offene Wissenschaft, Universiteit 
van Bielefeld, BRD, 24 juni.  

• Deelname en paper-presentatie, internationale conferentie ‘New Horizons - Resistance 
and Visions’ van de European Society of Women in Theological Research (ESWTR), 
Dresden, 28 augustus-1 september.  

• Meditatief moment bij de opening van het academisch jaar faculteit Godgeleerdheid / 
PThU, 2 september.  

• Statement tijdens lunchdebat over het pamflet van Ruard Ganzevoort ‘Spelen met 
heilig vuur’, VU, 16 september.   

• College voor honours-studenten UvA/VU, Amsterdam, 15 oktober. 
• Deelname expert meeting met o.a. Catherine Cornille, t.g.v. oratie Marianne Moyaert, 

1 november.  
• Presentatie NWO-onderzoeksproject Multiple Religious Belonging bij de Vlaams-

Nederlandse werkgroep Godsdienstsociologie, Utrecht, 8 november.  
• Inleiding tijdens de avond ‘Soefisme als medicijn tegen radicalisering?’, in het kader 

van de geboortedag van Edward Schillebeeckx (georganiseerd door de Edward 
Schillebeeckx Leerstoel), 15 november.  

• Deelname aan voorbereidingsbijeenkomst voor VU-identiteitsdebat onder leiding van 
Felix Rottenberg, Zuidas Amsterdam19 november.  

• HOVO-Winterlezing ‘Verbind de verschillen! Religieuze diversiteit en sociale 
cohesie’, Vrije Universiteit, 12 december. 

• Voorbereidende commissie van de Graduation Week 2014 van de Faculteit 
Godgeleerdheid/PThU, VU. Deze week wordt gehouden van 13 tot en met 16 januari 
2014. De bijeenkomsten van de commissie vonden plaats in het najaar van 2013.  
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6.5 Media 
Manuela Kalsky 
Televisie:  

• ‘God achter de voordeur? Over “klaagchristenen” & nieuwe mythevorming’, 
aflevering 3 van de IKON-serie ‘LUX: Op zoek naar wat ons heilig is’. Uitgezonden 
op 16 juni. http://www.luxmagazine.nl/luxUitzending.aspx?lIntEntityId=1990.  

 
Kranten en tijdschriften:  

• ‘Met elkaar een huis bouwen’, interview in: G. Gort & E. Mabayoje, God is niet wit - 
Ons slavernijverleden; wat doen we ermee? Ark Media, Amsterdam, 2013, 118-121.  

• ‘Voor mij is iets niet snel onoverbrugbaar’, in: Trouw, Theologisch Elftal, 25 januari. 
‘Vrede, een overkoepelend verlangen - In gesprek met prof.dr. Manuela Kalsky’, in: 
De Stroom (uitgave Apostolisch Genootschap) (2013) 3, 24-27.  

● ‘Martelaar, en welke weg te kiezen’, in: Trouw, Theologisch Elftal, 5 april.  
● ‘Willem-Alexander saa maallisen valtakunnan’, in: Kotimaa (Finse krant), 25 april. 
● ‘Selectief onverschillig’ (over gebruik chemische wapens in Syrië), in: Trouw, 

Theologisch Elftal, 6 september. 
● ‘Profeten volgens Manuela Kalsky en Ruard Ganzevoort’, in: Het Vermoeden (2013) 

3, 68-69. 
● ‘Het beroepsgeheim is heilige grond’, in: Trouw, Theologisch Elftal, 18 oktober, 8-9. 
• ‘De toon is pastoraal, het is geen dogmatisch geschrift’. Commentaar op de nieuwe 

apostolische exhortatie van Paus Franciscus, in: Trouw, 27 november, 7. 
• ‘Oordeel niet over de buren’, in: Trouw, Theologisch Elftal, 29 november, 8-9 
 

Nora Asrami 
Radio 

• Radioprogramma ‘Spirit en Co’, NCRV (elke zondag van de week): vanuit islamitisch 
perspectief een reactie op het weekthema van het interreligieuze panel waar Nora 
Asrami deel van uitmaakte in 2013.  
 

André van der Braak 
Kranten en tijdschriften: 

• ‘Theologen, kijk ook eens naar Happinez’, interview met o.a. André van der Braak 
over het nieuwe DSTS/VU-onderzoeksprogramma ‘Multiple Religious Belonging’, in: 
Trouw, 12 september.  
 

6.6 Lidmaatschappen en werkgroepen 
Manuela Kalsky 

● Interreligious Conference of European Women Theologians (ICETH). 
● 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 Commissie Overleg Instituten (COI) van de KNR.  
● Lid directeuren- en coördinatorenoverleg 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 halfjaarlijks Overleg Dominicuskerk, Amsterdam. 
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André Lascaris 

● Lid werkgroep Girardkring, Amsterdam. 
● Cover (Conference for violence and religion). 
● Werkgenootschap van Katholiek Theologen in Nederland. 
● Europese Vereniging voor Katholieke Theologie. 
● Commissie Werving Nederlandse Provincie van de Dominicanen. 
● Lid halfjaarlijks Overleg Dominicuskerk, Amsterdam. 

 
Nora Asrami 

• Lid Youth World Connectors (YWC) 
• Lid European Project for Interreligious Learning (EPIL) 
• Lid Werkgroep ‘EPIL in de toekomst’ 
• Lid IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie 
• Lid Seminar Empirical Research in Religion Onderzoeksschool Noster 

 
6.7 Besturen, redacties en adviesgroepen 
Manuela Kalsky 

● Lid redactieraad Tijdschrift voor Theologie. 
● Lid redactieraad Ophef. 
● Secretaris van het bestuur van EPIL (European Project of Interreligious Learning). 
● Bestuurslid De Linker Wang, levensbeschouwelijke werkgroep van GroenLinks. 
● Voorzitter jury Volzin-schrijfwedstrijd 2013 ‘Heb vertrouwen!’, najaar.  
 

André Lascaris 
● Lid redactie ‘Op de Stadsdam’.  
 

Nora Asrami 
● Secretaris interreligieus platform In Vrijheid Verbonden (IVV). 
● Lid Stuurgroep Vrouwenbeweging Sophia. 
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7. Contacten met dominicaanse instellingen 
In 2013 verliepen de contacten met dominicaanse instellingen vooral via het overleg tussen 
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 
valt, zijn in 2011 door de Nederlandse Provincie der Dominicanen overgedragen aan het 
DPN. Contactpersonen vanuit het DPN voor het DSTS waren in 2013 Agnes Grond en Rob 
Treep.  
 
Samenwerking met andere dominicaanse projecten vond plaats in de vorm van lezingen of 
door medewerking te verlenen aan andere activiteiten binnen het dominicaanse 
vormingswerk. Daarnaast is DSTS-directeur Manuela Kalsky lid van het overleg van de 
coördinatoren van de dominicaanse projecten. Dit overleg kwam in 2013 drie keer bij elkaar. 
De directeurencoördinatoren waren ook aanwezig bij de afsluiting van het kapittel van de 
Orde der Dominicanen op 16 maart. Op 12 april vond het zgn. strategisch overleg plaats 
tussen het DPN en de dominicaanse projecten. 
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8. Staf en Bestuur DSTS 
 
8.1 Staf en directie 
In 2012 bestond de staf uit: 
Vier vaste stafleden: 

● Prof.dr. Manuela Kalsky, directeur (36 uur) 
● Drs. Nora Asrami (32 uur) 
● Dr. Heleen Ransijn, office manager (28 uur) 
● Dr. André Lascaris (16 uur)  

 
Free-lance onderzoeker: 

● Prof.dr. André van der Braak 
 
Medewerkers op afstand: 

● Marlies Geuns / Administratiebureau T.M. Kersten, financiële administratie. 
● Karel Peijnenborg / Textuur, ICT-ondersteuning. 
 

Projectmedewerkers: 
● Tien freelance onderzoekers 
 

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. Zij was verantwoordelijk voor 
de fondsenwerving voor project W!J. Laura Smeets en Heleen Ransijn ondersteunden haar 
hierbij. 
 
Nora Asrami richt zich in haar promotieonderzoek op de identiteitsontwikkeling van 
moslimjongeren in Nederland. Naast haar deelname aan het DSTS-onderzoeksprogramma 
was haar opdracht het genoemde EPIL-project voor Nederland te coördineren. André Lascaris 
nam deel aan de bijeenkomsten van de onderzoeksgroep en schreef regelmatig columns voor 
Nieuwwij.nl en Meerdanikzelf.nl.  
 
8.2 Bestuur 
Samenstelling van het bestuur in 2013  
Prof.dr. Peter Nissen, voorzitter. 
Mw. Pia Wolthuis, secretaris. 
Ing. Frans Peperzak, penningmeester.  
Mw. Hannie van Dijk, bestuurslid. 
Dhr. Geert van Rumund, bestuurslid.  
Mw. Hanny Slootman, bestuurslid. 
 
Prof.dr. Jan Peters s.j. werd in het bestuur als penningmeester opgevolgd door ing. Frans 
Peperzak, die in vele functies werkzaam is geweest aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 
de laatste jaren als directiesecretaris van het cluster Facilitair. Hij werd in de vergadering van 
27 februari benoemd en nam vanaf het voorjaar actief deel aan de bestuurswerkzaamheden 
van het DSTS. In het najaar kwamen ook kandidaten in beeld voor de opvolging van Hanny 
Slootman en Geert van Rumund. Hun tweede bestuurstermijn loopt in 2014 af. 
 
Op 3 juni werd tijdens een etentje in Nijmegen afscheid genomen van Jan Peters, die als 
bestuurslid en als penningmeester gedurende acht jaar een grote bijdrage heeft geleverd aan 
de bestuurlijke werkzaamheden van het DSTS. 
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Het bestuur vergaderde in 2013 vijf maal: op 27 februari, 3 juni, 25 september, 22 oktober en 
28 november. Vier vergaderingen vonden in Amsterdam plaats, één in Nijmegen. Tussentijds 
vond regelmatig overleg plaats tussen het dagelijks bestuur en de directeur van het DSTS. 
 
Punten van overleg waren het inhoudelijk en financieel jaarverslag over het voorafgaande 
jaar, de begroting voor 2014, de voortgang van het onderzoeksprogramma van het DSTS en 
van project W!J, de financiën en de werving van subsidies, de vernieuwing van de website, 
het project EPIL, de werkzaamheden van de directeur als hoogleraar op de Edward 
Schillebeeckx-leerstoel aan de VU en de contacten met de dominicaanse beweging in 
Nederland. De bestuurlijke en financiële verzelfstandiging van project W!J kreeg in 2013 veel 
aandacht.  
 
Bijzondere aandacht kreeg dit jaar de honorering door NWO van een door het DSTS samen 
met de VU voorbereide onderzoeksaanvraag over meervoudige religieuze binding in 
Nederland. Het DSTS is als maatschappelijke partner bij dit onderzoek betrokken. Bovendien 
sluit het onderzoek nauw aan bij het vierjarige DSTS-onderzoeksproject dat zich eveneens 
vanuit theologisch perspectief op dit thema richt. In 2013 kwam André van der Braak als 
tijdelijke projectmedewerker de staf versterken.  
 
Op 12 april 2013 namen bestuursleden van het DSTS deel aan het Strategisch Overleg tussen 
het DPN en de besturen van de dominicaanse projecten in Nederland. Op 4 juli en 11 
december 2013 vond het halfjaarlijkse overleg plaats van het dagelijks bestuur van het DSTS 
met twee vertegenwoordigers van het DPN, Agnes Grond en Rob Treep. Ook was het bestuur 
van het DSTS vertegenwoordigd bij de bijeenkomst ‘Dominicaans Hoezo?’ op 9 november 
2013. 
 
In het najaar was er veelvuldig overleg tussen het DPN en het DSTS-bestuur over de 
reservering van financiële middelen voor projecten van het DSTS. Verwacht wordt dat het 
gesprek hierover in 2014 verder zal gaan. 
 
Uiteraard was het bestuur aanwezig bij de feestelijke viering van het 25-jarig bestaan van het 
DSTS op 7 september in De Nieuwe Liefde te Amsterdam en de presentatie van het boek 
Alsof ik thuis ben. Ook was het bestuur vertegenwoordigd bij de middag- en 
avondbijeenkomst ter herdenking van de geboortedag van Edward Schillebeeckx op 15 
november, met ‘s middags een lezing van de dominicaan James Channan uit Pakistan, en bij 
de viering van de vijfde verjaardag van de website www.nieuwwij.nl op 2 december 2013. In 
een bestuursvergadering werd tevens aandacht besteed aan het twintigjarig dienstjubileum van 
de directeur van het DSTS. 
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9. Tot slot 
De eerste vruchten van het nieuwe DSTS-onderzoeksprogramma zijn bijna rijp. Het boek 
Flexibele gelovigen vordert en zal in mei bij uitgeverij Skandalon verschijnen. De 
boekpresentatie is gepland voor 9 juni, Tweede Pinksterdag, in De Nieuwe Liefde. De 
voorbereidingen voor die dag, die in samenwerking met de IKON wordt vormgegeven, zijn in 
volle gang. 
 
Ook het tweede boekproject rond Meister Eckhart en multiple religious belonging, dat onder 
verantwoordelijkheid van André van der Braak wordt uitgevoerd, staat in de startblokken om 
tijdens de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor Edward Schillebeeckx rond 12 november te 
worden gepresenteerd. Het zal een bijzondere bijeenkomst worden: Edward Schillebeeckx 
zou dit jaar immers 100 jaar zijn geworden.  
 
De verzelfstandiging van Nieuwwij.nl zal in het komende jaar van het DSTS nog enige 
aandacht vragen. Er zal een nieuwe directeur gevonden moeten worden, die de verdere 
ontwikkeling van Project W!J ter hand neemt. Sterker dan in de voorafgaande jaren zal via het 
nieuwe DSTS-onderzoeksproject en de DSTS-leerstoel de betrokkenheid bij de academie 
centraal staan.  
 
Kortom, nieuwe vergezichten wenken; zeer zeker voor de jongste in ons midden, Nora 
Asrami, die het laatste jaar van haar promotieonderzoek op het DSTS ingaat. Kortom: voor 
iedereen voldoende uitdagingen voor de boeg. Ook 2014 belooft weer een bewogen jaar voor 
het DSTS te worden.  
 
 
 
 

 
 


