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Jaarverslag  2013 

Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving 

 

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 te Amsterdam. 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 werd vooruit gekeken naar de activiteiten in het komende jaar. In het curatorium 

hebben zitting: prof.dr. Hijme Stoffels (VU), drs. Ida Overdijk (DNL), prof.dr. Ruard 

Ganzevoort (VU) en prof.dr. Peter Nissen (DSTS).  

 

2. Onderzoek leerstoel 
Gedurende het voorjaar ging veel aandacht uit naar het samen met prof.dr. André van der 

Braak bij NWO ingediende onderzoeksvoorstel over ‘multiple religious belonging’, dat tot de 

tweede ronde van de beoordelingsprocedure was doorgedrongen. Op 19 februari werd als 

onderdeel van de procedure een bijeenkomst met de gebruikersgroep in De Nieuwe Liefde 

georganiseerd. Ook werden reacties op de commentaren van externe referenten geschreven. 

Op 2 juli kwam het bericht dat de aanvraag door NWO werd gehonoreerd.  

 

In het onderzoek zal door middel van conceptueel-hermeneutisch en empirisch onderzoek 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. De procedure werd door de twee aanvragers geleid.  

 

3.  Publicaties, papers, gastcolleges, lezingen en interviews 
zie bijlage 
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4. Begeleiding promovendi  
Manuela Kalsky begeleidde in 2013 vier promovendi, waarvan in één geval als copromotor.  

-  Nora Asrami: Identiteitsontwikkeling van jongvolwassen moslims in Nederland.  

 Promotor met als co-promotor dr. Alma Lanser-van der Velde. 

-  Hanneke van der Korst: Gender-sensitief justitiepastoraat. 

 Promotor samen met prof. dr. Ruard Ganzevoort. 

-  Adriana Balk: Incest, godsbeelden en posttraumatische groei. 

 Promotor samen met prof.dr. Ruard Ganzevoort. 

- Huub Purmer: Meaning and Leadership in Emerging Communities. 

 Promotor met als co-promotor dr. Joke van Saane. 

 

5.  Onderwijs 
In het voorjaar gaf Manuela Kalsky het college Inleiding Feministische Theologie, waarin de 

christologie vanuit feministisch perspectief centraal stond. 

Verder begeleidde zij samen met André van der Braak twee studenten met respectievelijk een 

bachelorscriptie en een master research paper.  

 

6. Activiteiten leerstoel op de VU 
Manuela Kalsky werkte in januari mee aan een aantal activiteiten tijdens de Graduation Week 

2013 ‘Faith in Research’ van de faculteit Godgeleerdheid. Zij organiseerde mede 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 (GW) 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 Joel Friso (coördinator), 

Renske Feikema (pr) en Marcel Barnard (PThU).Er is door de leerstoelhouder veel tijd 

besteed aan inhoudelijk en coördinerend overleg, contacten leggen en afspraken maken met 

sprekers en panelleden, het opzetten van plannen voor PR, etc. Het brede netwerk waarover 

de leerstoelhouder via het multimediale project Nieuwwij.nl beschikt, werd mede ingezet voor 

pr-doeleinden. Het afsluitend hoogtepunt vormde de lezing van de Zuid-Afrikaanse dichter 

Antjie Krog. Een overzicht van de verslagen over de GW en een evaluatie van de 

voorbereidingscommissie met suggesties voor verbetering wordt aan het faculteitsbestuur 

voorgelegd. Voor een overzicht van alle activiteiten tijdens de Graduation Week, zie: 

http://tinyurl.com/dsts-gw-2014.  

 

7.  Edward Schillebeeckx-bijeenkomst  
Op 15 november vond op uitnodiging van de leerstoel de jaarlijkse publieksbijeenkomst in De 

Nieuwe Liefde plaats ter nagedachtenis aan Edward Schillebeeckx, die op 12 november 99 

jaar zou zijn geworden. Te gast waren de Pakistaanse dominicaan James Channan o.p., 

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 situatie van 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/. 
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De avondbijeenkomst 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 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. 

 

8.  Overige academische activiteiten VU  
* Participatie sectievergaderingen GF+VGW en hooglerarenberaad 

In 2013 vonden zeven sectievergaderingen en tien keer een hooglerarenberaad plaats, waar 

Manuela Kalsky regelmatig aan deelnam.  

 

* Lid leescommissie 

Joantine Berghuijs, Universiteit Utrecht.  

Titel proefschrift: New Spirituality and Social Engagement. 

 

* Participatie in benoemingscommissies 

Februari 2013 Benoeming dr. André van der Braak tot  hoogleraar Boeddhistische 

filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. 

Mei 2013 Benoeming dr. Christa Anbeek tot  bijzonder hoogleraar voor het 

Remonstrants Seminarium. 

 

* Overige activiteiten aan de VU 

7 en 12 maart Deelname aan mediatraining VU. 

2 september Verzorging meditatief moment bij opening academisch jaar faculteit 

Godgeleerdheid/ PThU. 

16 september Statement tijdens lunchdebat theologische faculteit naar aanleiding 

van het pamflet ‘Spelen met heilig vuur’ van Ruard Ganzevoort, 

Amsterdam. 

16 oktober Aanwezig bij symposium ‘Luis in de pels: de noodzaak van 

remonstrantse theologie’ voorafgaand aan oratie Christa Anbeek, en 

aanwezig bij oratie Christa Anbeek. 

1 november Deelname expert meeting met o.a. Catherine Cornille, t.g.v. oratie 

Marianne Moyaert. 

19 november Deelname aan voorbereiding VU-identiteitsdebat o.l.v. Felix 

Rottenberg in De Nieuwe Poort. 

 

* Bijwonen oraties van collegae 

De leerstoelhouder was aanwezig bij de oratie van: Wido van Peursen, 3 mei (VU); Faustina 

Doufikar-Aerts, 17 mei (VU); Cok Bakker, 4 juni (UU); Christa Anbeek. 16 oktober (VU); 

Marianne Moyaert, 1 november (VU); en Yolande Jansen, 28 november (VU).  
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Publicaties, papers, gastcolleges, lezingen en interviews in 2013  

Bijlage bij overzicht activiteiten Edward Schillebeeckx Leerstoel  

 

Boeken 

M. Kalsky (red.), Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen. Almere: 

Parthenon, 2013. 

 

Hoofdstukken in boeken 

‘Inleiding’, in: Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen. Almere: Parthenon, 

2013, 11-31.  

 

‘In Search of a ‘New We’ Connecting the Differences. A Multimedia Contribution to a 

Paradigm Shift in Interreligious Dialogue’, in: Wolfram Weiße, Katajun Amirpur, Anna Körs, 

Dörthe Vieregge (eds.), Religions and Dialogue: International Approaches. Münster: 

Waxmann Verlag (forthcoming), 151-166. 

 

‘In Search of a "New We" in the Netherlands: Interreligious Multimedia Projects and their 

Contribution to Social Coherence’, in: Religion and Social Cohesion (werktitel), 2014 

(forthcoming).  

 

Internetartikel  

'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. Gepubliceerd op 

website Tilburg University: http://tinyurl.com/uvt-al2013. 

 

'Maak het verschil in tijden van religiestress'. Lezing bij het Prinsjesdag-ontbijt, 13 september, 

Wassenaar. Gepubliceerd op Nieuwwij.nl: http://tinyurl.com/nw-prins2013. 

 

‘Keynote speech’, in: Celebrating Diversity for Peace, Report Interfaith Conference, 

International Chaplaincy, december 2013. Gepubliceerd op website ISC Delft: 

http://tinyurl.com/ifc2013-report. 

 

Artikelen - vakpublicaties 

‘Doorgeven van het vuur’, in: Eigen-Zinnig. Eénmalige uitgave van Kwintessens, januari 

2013, 4-5. 

 

‘Omgaan met religieuze diversiteit’. in: Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en 

educatie, 13(2013)1, 84-89.  

 

‘Het verhaal van Pi – een levensecht mysterie’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 

69(2013)5, 69-78. 

 

Artikelen - populariserend 
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‘Een mens van vlees en bloed’, in: Pro Nostris (nieuwsbrief Montfortanen), 457 (2013), 84-

87. 

 

‘Een spannend boek van een moedige vrouw’, in: Volzin, 12(2013)13, 28 juni 2013, 37.  

 

‘Keynote speech’, in: Celebrating Diversity for Peace, Report Interfaith Conference, 

International Chaplaincy, december 2013.  

 

Papers op conferenties  

28 aug-1 sep Deelname en paper-presentatie, internationale conferentie 'New 

Horizons - Resistance and Visions' van de European Society of 

Women in Theological Research (ESWTR), Dresden. 

 

Boekrecensies 

'Feminism, Sexuality, and the Return of Religion' (Indiana Series in the Philosophy of 

Religion), ed. L.M. Alcoff/J.D. Caputo, Bloomington: Indiana University Press, 2011. In: 

Tijdschrift voor Theologie (2013) 3, 208.  

 

Gastcolleges 

5 maart Hedendaagse Jezusbeelden en hun maatschappelijke relevantie. 

Gastcollege HOVO, Radboud Universiteit Nijmegen.  

24 juni 'Multiple religious belonging', Gastcollege Forum Offene 

Wissenschaft, Universiteit van Bielefeld, BRD. 

15 oktober College ‘Zingeving in de 21e eeuw’ voor honours-studenten UvA/VU, 

Labyrint, Amsterdam. 

12 december Winterlezing ' Verbind de verschillen! Religieuze diversiteit en sociale 

cohesie', HOVO VU, 12 december. 

 

Lezingen 

1 februari ‘Ontdek het verschil’. Woerden, lezing op studiedag Vereniging 

Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst. 

21 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. 

24 februari Religie, bindmiddel of splijtzwam? Bennekom, lezing (met Hans 

Achterhuis) voor NPB-gemeente.  

25 februari Welke geest bepaalt mijn leven? Tilburg, bijdrage op 

studiemiddag/boekpresentatie 'Spiritualiteit op heterdaad', 

LUCE/Centrum voor Religieuze Communicatie, Tilburg School of 

Catholic Theology. 

3 maart Meervoudige religieuze identiteit als een weg naar wijsheid’. NPB-

gemeente, Brielle.  

17 maart  'Een nieuw wij' bij bezinningsbijeenkomst Woudkapel, Bilthoven.  
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25 maart Bijdrage bij Boekpresentatie Wiel Logister (Monfortanen), 

Valkenburg L. 

9 april ‘Voorbij de hokjesgeest - de waarde van WIJ’, PCOB Drenthe, 

Westerbork. 

13 april ‘Het realistisch idealisme van een Nieuw Wij’, Van Oosbreelezing 

2013, Apostolisch Genootschap, Zwolle.  

23 april Debatavond 'Vervloekt?' - Thema: Verstard. Debat met verder 

Antoine Bodar, Arjan Plaisier en Wout Harinck, o.l.v. Andries 

Knevel. Augustijnenkerk, Dordrecht.  

21 juni Statement naar aanleiding van pamflet Ruard Ganzevoort, Nacht van 

de Theologie, Rotterdam. 

10 september In gesprek met islamitisch theologe Musdah Mulia in De Nieuwe 

Liefde, Amsterdam. 

13 september 'Maak het verschil in tijden van religiestress ' bij Stichting 

Prinsjesdag-ontbijt, Kasteel de Wittenburg te Wassenaar. 

18 september Lezing(en) en inhoudelijke begeleiding studiedag ‘Unterschiede 

verbinden. Evangelisierung als das Bauen von Brücken’, 

Redemptoristen (Provincie St. Clemens), Waldbreitbach (Duitsland). 

26 september ' Handvest voor mededogen en nieuw wij', Oecumenisch Leerhuis, 

Almelo. 

31 oktober 'Nieuwe evangelisatie: dialogisch, profetisch en alledaags' op 

studiedag 'Nieuwe evangelisatie' van de Commissie Overleg Instituten 

(COI/KNR), ’s Hertogenbosch. 

7 november 'Multiple Religious Belonging' en workshop 'Thuisvoelen' op 

onderwijsconferentie 'Rijk aan richting', Uitg. Meulenhoff, Radio 

Kootwijk. 

8 november Studieochtend ‘Multiple Religious Belonging’ bij dominicanen 

Rijnmond, Voorschoten. 

8 november Presentatie NWO- onderzoeksproject Multiple Religious Belonging, 

werkgroep godsdienstsociologie, Utrecht. 

10 november  'Iedereen hoort erbij', Stichting Peace is the Way, Apeldoorn. 

16 november Keynote speech ‘Celebrating diversity for peace’,  Interfaith 

Conference, International Chaplaincy. 

25 november 'Religieuze diversiteit en het verlangen naar een nieuw wij' voor 

Remonstrantse Gemeente / Ekklesia, Breda. 

 

Interviews - Theologisch Elftal Trouw 

25 januari  ‘Voor mij is iets niet snel onoverbrugbaar’. 

5 april 'Martelaar, en welke weg te kiezen'. 

4 september ‘Selectief onverschillig’ (over gebruik chemische wapens in Syrië). 

18 oktober ‘Het beroepsgeheim is heilige grond’. 

29 november ‘Oordeel niet over de buren’. 
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Interviews in boeken,tijdschriften,kranten en TV  

-  ‘Met elkaar een huis bouwen’, in: G. Gort & E. Mabayoje, God is niet wit - Ons 

slavernijverleden; wat doen we ermee? Ark Media, Amsterdam, 2013, 118-121. 

-  ‘Vrede, een overkoepelend verlangen - In gesprek met prof.dr. Manuela Kalsky’, in: De 

Stroom (uitgave Apostolisch Genootschap) 2013/3, 24-27. 

-  ‘Willem-Alexander saa maallisen valtakunnan’, interview, in: Kotimaa (Finland), 25 

april, 6-7. 

-  Gast in de IKON –TV serie LUX: God achter de voordeur?, Aflevering 1, 16 juni.  

-  ‘Profeten volgens Manuela Kalsky en Ruard Ganzevoort’, in: Het Vermoeden (2013) 3, 

59-60.  

-  'De toon is pastoraal, het is geen dogmatisch geschrift'. Commentaar op de nieuwe 

apostolische exhortatie van Paus Franciscus, in: Trouw, 27 november. 

 

 


