JAARVERSLAG 2014

Dominicaans Studiecentrum voor
Theologie en Samenleving

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 voor een in religie en zingevingvragen geïnteresseerd
publiek via oude en nieuwe media verspreid. Meer informatie is te vinden op
de website van het DSTS: www.dsts.nl.
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Woord vooraf
In 2014 verschenen de eerste vruchten van het in 2013 in gang gezette DSTSonderzoeksproject ‘Meervoudige religieuze binding als toekomstperspectief voor religie in
Nederland’. Het boek Flexibel geloven werd op Tweede Pinksterdag in de Nieuwe Liefde in
Amsterdam gepresenteerd. Op deze zonnige dag kwamen veel flexibele geesten bij elkaar,
nieuwsgierig naar elkaars ‘heilige’ teksten en rituelen. Het geheel stond in het teken van de
Geest, die over levensbeschouwelijke muren heen en weer waait. Het was een creatieve en
zin-volle dag, mede dankzij de aanwezigheid van de voor het boek geïnterviewden en een
reactie van ‘Taante’, die het eerste exemplaar van Flexibel geloven kreeg aangeboden. Zij
deed een boekje open over haar Surinaamse multireligiositeit.
De presentatie van het tweede DSTS-boek, De spiritualiteit van Meister Eckhart, vond plaats
tijdens de feestelijke bijeenkomst voor de honderdste verjaardag van Edward Schillebeeckx.
Het ochtendprogramma stond in het teken van de dominicaan en universele mysticus Meister
Eckhart, die de inspirator is van menige spirituele double belonger. Oek de Jong reageerde als
Eckhart-kenner op de bijdragen in het boek en in de middag kwam een double belonger zelf
aan het woord: Ruben Habito over de vraag wat het verschijnsel multireligiositeit voor de
christelijke theologie betekent.
En er was nog een bijzondere verjaardag, die in 2014 op het DSTS werd gevierd: dr. André
Lascaris, stafmedewerker en founding father van het DSTS, werd 75 jaar. De betekenis van
zijn theologisch werk werd in de spotlights gezet door collega’s, vrienden en dominicaanse
medebroeders. Na de uitreiking van het liber amicorum merkte de jubilaris in zijn dankwoord
fijntjes op dat je zo’n lofprijzing normaliter niet zelf te horen krijgt, omdat die pas na je dood
geschiedt. Hij had er zichtbaar van genoten. Het gezamenlijke eten na afloop in de Hoftuin
van de Protestantse Diaconie maakte het feest compleet. Het was een meer dan verdiende
mooie middag en avond voor een belangrijke dominicaanse theoloog van Nederlandse bodem.
En er gebeurde nog veel meer in het afgelopen jaar, zoals u in het jaarverslag kunt lezen. Via
de Edward Schillebeeckx-leerstoel, die door het DSTS en De Nieuwe Liefde is geïnitieerd,
werden bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het NWO-onderzoeksproject over
multiple religious belonging aan de VU, waar Manuela Kalsky en André van der Braak
leiding aan geven. Het derde DSTS-boek is in de maak. Deze keer komt de vraag van Pilatus
naar waarheid aan bod in relatie tot meervoudige religieuze binding. De website Nieuwwij.nl
groeit verder. Ze is op weg naar zelfstandigheid en kijkt uit, over de grenzen van Nederland
heen, naar geschikte partners in Europa. Ook was er in december het afscheid van Nora
Asrami, de selectie van nieuwe stafleden vond plaats en enkele stagiaires kwamen het DSTS
versterken. Een nieuwe EPIL-cursus werd voorbereid, offline activiteiten werden opgezet en
er werd in internationale netwerken en onderzoeksprojecten geparticipeerd. Zeker niet
onbelangrijk zijn ook de vele lezingen die in het land en over de grenzen heen door de
onderzoekers van het DSTS werden gegeven. Never a dull moment!
We sluiten dit jaarverslag af met de activiteiten van het bestuur en een vooruitblik op 2015,
met drie nieuwe medewerkers. Wij verheugen ons erop en danken allen die in 2014 op
uiteenlopende wijze de op wetenschap, samenleving en religie gerichte activiteiten van het
DSTS hebben gesteund.
Manuela Kalsky
Amsterdam, maart 2015
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1.

Onderzoek op het DSTS

In 2014 stond het onderzoek op het DSTS in het teken van de verdere uitwerking van het
programma ‘Meervoudige religieuze binding als toekomstperspectief voor religie in
Nederland’ (2013-2016).

1.1

Onderzoeksproject: Meervoudige religieuze binding

1.1.1 Achtergrond
In 2013 ging het onderzoek naar meervoudige religieuze binding (multiple religious
belonging) van start. Het onderzoeksprogramma 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:
http://www.dsts.nl/2013-2016_onderzoeksplan_dsts_meervoudige_religieuze_binding.pdf
In 2014 verschenen twee boeken in het kader van het onderzoek: Flexibel geloven, over de
dagelijkse praktijk van mensen met een ‘hybride’ religiositeit, en De spiritualiteit van Meister
Eckhart, over de dominicaanse mysticus Meister Eckhart in het licht van multiple religious
belonging in de hedendaagse multireligieuze samenleving.
1.1.2 Flexibel geloven: interviews over multiple religious belonging in de praktijk
In het boek Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies (Skandalon) komen
elf mensen met een meervoudige religieuze identiteit aan het woord over hun zoektocht,
geloofsovertuiging en religieuze praktijk. Manuela Kalsky en journaliste Frieda Pruim
schreven het boek; fotografe Jocelyne Moreau verzorgde de portretfoto’s. Het boek werd
feestelijk gepresenteerd op de bijeenkomst ‘Flexibele geesten’, die op Tweede Pinksterdag in
De Nieuwe Liefde in Amsterdam plaatsvond.
Sinds de presentatie van Flexibel geloven verschenen de volgende recensies en
aankondigingen van het boek in verschillende tijdschriften en andere (online en offline)
media.
 Vooraankondiging van Bert van der Kruk in de NCRV-gids, april 2014 (onderdeel van
groter verhaal)
 Blog van Paul Delfgaauw, 24 mei 2014:
https://godenenmensen.wordpress.com/2014/05/21/steeds-meer-mensen-kijken-overde-grenzen-van-een-religie-heen
 Voorpublicatie van interview met Anja Meulenbelt in Volzin, 26 mei 2014
 Recensie van Bert Altena op Nieuwwij.nl, 11 juni 2014:
http://www.nieuwwij.nl/opinie/recensie-van-flexibel-geloven/
 Recensie van André Lascaris op Nieuwwij.nl, 24 juli:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/een-godsdienst-die-bij-je-past/
 Recensie op Wiccanrede.nl, 25 juli 2014: http://wiccanrede.org/2014/07/recensieflexibel-geloven/
 Recensie Stichting Trialoog, 4 augustus 2014: http://www.stichting-trialoog.nl/?p=155
 Recensie van Kamel Essabana op Nieuwemoskee.nl, 21 augustus 2014:
http://www.nieuwemoskee.nl/2014/08/recensie-flexibel-geloven/
 Verslag boekpresentatie in tijdschrift Geloven in Nederland, september 2014
 Aankondiging in tijdschrift Het vermoeden, september 2014
 Recensie van Bert van Baar in Boeddha Magazine, najaar 2014
 Recensie van Wichert van Dijk in Wijs, maandblad EUG Utrecht, oktober 2014
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Blog van Marianne van Haastrecht, 10 oktober 2014:
http://zustermarianne.wordpress.com/2014/10/10/flexibel-geloven/
Recensie van Michiel Bussink in Genoeg, herfst 2014
Recensie van Marijke Laurense in dagblad Trouw, 19 november 2014:
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3793484/2014/11/19/Para
dijsvogels-laten-vrijmoedig-een-hoogstpersoonlijk-stuk-van-hun-ziel-zien.dhtml
Column van Gerry van der List in Elsevier, 6 december 2014
Recensie van Jos van Oord, 17 december 2014 op Zinweb.nl:
http://www.zinweb.nl/blog/2014/12/17/recensie-flexibel-geloven
Recensie van Emsi Hansen in Nieuwsbrief Vrouwensynode, december 2014 en
aankondiging op Vrouwensynode.nl: http://vrouwensynode.nl/boeken-etc/boeken/150flexibel-geloven

1.1.3 De spiritualiteit van Meister Eckhart
Het tweede boek in het kader van het onderzoeksprogramma werd op 15 november
gepresenteerd op een symposium ter ere van de honderdste geboortedag van Edward
Schillebeeckx. De titel van deze publicatie is De spiritualiteit van Meister Eckhart. Een
dominicaanse mysticus in een multireligieuze samenleving.
De bundel, onder redactie van DSTS-onderzoeker André van der Braak, gaat over de
zeggingskracht die Meister Eckhart vandaag de dag heeft in een multireligieuze samenleving
waarin multiple religious belonging sterk groeit. Voor deze bundel, die onder zijn
eindredactie is gepubliceerd, schreef André van der Braak een inleiding en een bijdrage over
de receptie van Meister Eckhart als universeel mysticus. Verder bevat de bundel bijdragen
van de dominicanen Leo de Jong, Marcel Braekers, Louis Roy, Leo Oosterveen en van
Marianne Verbakel, Bruno Nagel, Michel Dijkstra, Welmoed Vlieger en Rudi te Velde.
Oek de Jong sprak een recensie uit op:
http://www.nieuwwij.nl/verdieping/oek-de-jong-bij-vlagen-eckhart-steeds-weer-aanwezig/
1.1.4 Overige activiteiten onderzoeksprogramma
Bijspijkerdagen theologie en religiestudies
Op zaterdag 23 augustus hield André van der Braak vanuit het DSTS een lezing over het
DSTS-onderzoek naar multiple religious belonging in het Dominicanenklooster te Huissen.
Deze lezing maakte deel uit van de jaarlijkse ‘Bijspijkerdagen, recente ontwikkelingen in
theologie en religiestudies’ van het Dominicanenklooster.
Studiebijeenkomst 20 september
Als onderdeel van het onderzoeksprogramma werd op 20 september de zeer goed bezochte
studiedag ‘Meerstemmig geloven’ gehouden, die eveneens plaatsvond in het
Dominicanenklooster in Huissen. Naar aanleiding van het boek Flexibel Geloven werd op
deze dag in kleine groepen gediscussieerd over het combineren van meerdere geloven. De dag
werd geleid door Manuela Kalsky en André van der Braak. Naast inleidingen van hen over
het thema werd in kleine groepen een van de interviews uit het boek besproken. Het fenomeen
multiple religious belonging bleek voor veel van de aanwezigen geen kwestie van verlies van
de volheid van het geloof van hun jeugd, maar juist van ‘iets erbij’ krijgen. Voor een verslag
zie http://www.nieuwwij.nl/nieuws/verslag-van-studiedag-meervoudig-geloven/.
1.1.5 Toekomstige activiteiten onderzoeksprogramma
Boekproject ‘waarheid’
De laatste maanden van 2014 hebben Manuela Kalsky en André van der Braak gewerkt aan
de voorbereidingen van een nieuwe onderzoeksbundel in het kader van het DSTS-onderzoek
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naar meervoudige religieuze binding. Dit keer gaat het over de vraag naar waarheid. In de
bijdragen aan de bundel zal onderzocht worden hoe hedendaagse ‘flexibele gelovigen’
omgaan met de waarheidsvraag. Gaan zij uit van één waarheid met vele gezichten? Of menen
zij dat ieder zijn of haar eigen waarheid kan vinden? Of is waarheid zelfs een achterhaald
begrip geworden? Dominicaanse auteurs zullen in andere bijdragen aan de bundel ingaan op
de uitdagingen die deze vragen betekenen voor theologische waarheidsaanspraken en de
dominicaanse zoektocht naar veritas. Wat betekent dit voor de dominicaanse opdracht van
contemplari et comtemplare aliis tradere (beschouwen en het beschouwde aan anderen
overdragen)? Tot slot zal de bundel ook bespiegelingen bevatten op waarheid in beweging.
Zijn er nog andere manieren om te spreken over datgene wat doorgaans met ‘waarheid’ wordt
aangeduid?
Nieuwe onderzoekers
In december kon een sollicitatieprocedure worden gestart voor een nieuwe DSTS-medewerker
voor 2015, dankzij een door Projecten in Nederland toegekende subsidie. De baan werd
gesplitst in twee part-time functies. Inmiddels zijn godsdienstfilosoof Taede Smedes en
theoloog Matthias Kaljouw voor deze functies benoemd. Ook humanist Bart Mijland is ter
versterking van het onderzoeksprogramma aan het team toegevoegd. Iedere medewerker voert
een eigen deelproject uit.
Taede Smedes doet een éénjarig onderzoek naar de spiritualiteit van belonging without
believing. In het religieus naturalisme en religieus atheïsme zoekt hij naar aanknopingspunten
voor een nieuwe hermeneutiek van religious belonging, waarbij binding, verbondenheid,
thuisvoelen en ‘toebehoren aan’ een plaats krijgen. Zijn bevindingen zullen als basis dienen
voor een constructieve dialoog met gelovigen die het eigen geloof eveneens als een zoektocht
opvatten, rondom thema’s als ‘twijfel’ en ‘zoeken naar echtheid’. Het onderzoek resulteert
o.a. in de publicatie van een boek bij Amsterdam University Press. Het éénjarige onderzoek
van Matthias Kaljouw richt zich op de politiekwijsgerige aspecten van multiple religious
belonging, met name op de betekenis van multiple religious belonging voor de politieke
vertaling van religie. In hoeverre voldoen traditionele omschrijvingen van religie nog in de
plurale Nederlandse maatschappij? Het onderzoek richt zich op hoe politieke partijen zich in
hun partijprogramma’s en publicaties van hun wetenschappelijke bureaus uitlaten over religie.
Het onderzoek legt dwarsverbanden tussen het academische multiple religious belongingonderzoek en het maatschappelijke veld, middels debatten, interreligieuze en interdisciplinaire
gesprekken, op Nieuwwij.nl en in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Bart Mijland richt zich
met name op het opzetten van interreligieuze-dialoogactiviteiten op verschillende plaatsen in
het land. Hij maakt daarbij gebruik van de inzichten van hedendaagse pluralistische denkers
als Bruno Latour en Seyla Benhabib.

1.2

Promotieonderzoek drs. Nora Asrami

Nora Asrami zette in 2014 haar promotieonderzoek voort, gericht op geloofsovertuigingen en
-praktijken onder Marokkaans-Nederlandse moslimjongvolwassenen. Zij heeft zich vooral
beziggehouden met het verder uitwerken van haar theoretische kader en het analyseren van
het datamateriaal (diepte-interviews en participerende observatie).
Zij presenteerde haar onderzoek op verschillende wetenschappelijke bijeenkomsten en tijdens
lezingen voor een breder publiek. Voor Nieuwwij.nl houdt zij maandelijks een weblog bij
waarin zij o.a. verslag doet van haar onderzoeksbevindingen (zie paragraaf 6.2 voor een
overzicht van deze weblogs). Op 1 december 2014 eindigde haar contract bij het DSTS. Zij
blijft als buitenpromovenda aan de VU verbonden via de Schillebeeckx-leerstoel, die door
haar promotor, prof. dr. Manuela Kalsky, bekleed wordt.
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2.

Project W!J en de multimediale website Nieuwwij.nl

Het DSTS gaf in 2014 ook weer uitvoering aan de multimediale website Nieuwwij.nl, die als
deel van het DSTS-project W!J wil bijdragen aan het overbruggen van de wij-zijtegenstellingen in Nederland.

2.1

Doelstelling

Project W!J, waar de website Nieuwwij.nl deel van uitmaakt, wil bruggen bouwen en het
gemeenschapsgevoel tussen mensen met verschillende culturele en levensbeschouwelijke
achtergronden in Nederland versterken, zonder daarbij de onderlinge diversiteit uit het oog te
verliezen. Er wordt naar wegen gezocht om alle burgers in Nederland vreedzaam en plezierig
met elkaar te laten samenleven. Nieuwwij.nl wordt voor dit doel als communicatieplatform
ingezet. Nadrukkelijk wordt het uiten van controversiële visies en meningen aangemoedigd
om niet alleen voor eigen parochie te preken. ‘Voorbij de bindingsangst’ luidt het devies.
Project W!J wil een open houding bevorderen, waarbij een én-én-benadering centraal staat in
plaats van een óf-óf-benadering.
Verschillen in levensbeschouwelijk en cultureel-maatschappelijk opzicht worden daarom op
Nieuwwij.nl benoemd en in beeld gebracht. Hiermee werd in de afgelopen jaren de discussie
over een ‘nieuw wij’ bevorderd, evenals de participatie van burgers in Nederland bij het tot
stand brengen van een ‘nieuw wij’. 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 er constructief
mee om te gaan. De website nodigt de bezoekers uit om op de bijdragen te reageren en erover
in gesprek te gaan.
Het aantal bezoekers bleef ook in 2014 stijgen en kwam dit jaar uit op gemiddeld 33.000
unieke bezoekers per maand. Een uitgebreid verslag over het reilen en zeilen van Nieuwwij.nl
in 2014 is te vinden onder: http://www.dsts.nl/files/nieuwwij-jaarverslag-2014.pdf.

2.2

Verzelfstandiging project W!J

In 2014 is verder gewerkt aan de verzelfstandiging van het project W!J. Jop Hamelynck kreeg
in mei de opdracht om dit proces te begeleiden. Zijn belangrijkste taak is fondsenwerving.
Begin september voegde Ernst-Jan Kloosterhuis zich als fulltime vrijwilliger bij het DSTS om
Jop Hamelynck in zijn taak te ondersteunen. Beiden zullen ook in 2015 hun werkzaamheden
voor prject W!J voortzetten.
Online thema-series en daarbij behorende offline-bijeenkomsten werden in de week gezet die
in 2015 zullen worden uitgevoerd. Ter voorbereiding van een vriendenwerving werd een
aparte database aangelegd en er zijn adviezen ingewonnen voor het opzetten van
crowdfunding. Ook aan de interne en externe community-opbouw werd gewerkt. Geregeld
vond er operationeel overleg plaats met het W!J-team en werden vrijwilligers toegevoegd met
specifieke taken m.b.t. online- en offline activiteiten. Een meerjarenbegroting werd opgesteld
met bijbehorend beleidsplan.
Afhankelijk van de uitkomsten van de fondsenwerving zal in de zomer 2015 worden besloten
of project W!J een zelfstandig bestaan kan leiden. Tot het moment van de verzelfstandiging
valt project W!J onder de verantwoordelijkheid van het DSTS en zijn directeur.
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2.3

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 naast de medewerkers van het DSTS voor Nieuwwij.nl bloggen over
nieuwe ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van culturele en religieuze diversiteit. Het
W!J-wetenschapsteam is interdisciplinair samengesteld en bestaat uit: Hans Achterhuis, Kees
den Biezen, André van der Braak, Nora Asrami, 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 is in handen van Mariska Jansen.

2.4

Medewerkers W!J

Manuela Kalsky was ook in 2014 als directeur van het DSTS eindverantwoordelijk voor
project W!J. Zij verrichte PR-werkzaamheden, gaf lezingen en deed de fondsenwerving in
nauwe samenwerking met Jop Hamelynck en Ernst-Jan Kloosterhuis. Ida Overdijk was de
hoofdredacteur van Nieuwwij.nl en Greco Idema bekleedde de functie van eindredacteur.
Mariska Jansen vervulde redactionele en coördinerende taken. Daarnaast waren negen
vrijwilligers en tien freelance medewerkers in de loop van het jaar als redacteuren,
columnisten, camjo’s (camerajournalisten) en interviewers bij Nieuwwij.nl betrokken.

2.5

Stageplaatsen bij W!J

Van januari tot en met mei 2014 liep Ronie Barel stage bij DSTS/W!J onder begeleiding van
Manuela Kalsky en Mariska Jansen. Als onderdeel van haar stage werkte zij in deze periode
ook bij Inloopcentrum De Bron in Zaandam. Hierover schreef zij regelmatig op de website.

2.6

Offline activiteiten W!J

Naast de website, als online ‘gezicht’ van project W!J, vonden er in 2014 enkele offline
activiteiten plaats. Verslagen hiervan zijn op Nieuwwij.nl te vinden.
In het Amsterdamse debatcentrum De Nieuwe Liefde vond op Tweede Pinksterdag, 9 juni
2014, de happening ‘Flexibele geesten’ plaats. Een feestelijk programma vol heilige teksten,
muziek, dans en rituelen, georganiseerd door DSTS/Nieuwwij.nl samen met IKON-tv en De
Nieuwe Liefde. Tijdens die bijeenkomst de DSTS-uitgave Flexibel geloven. Zingeving voorbij
de grenzen van religies gepresenteerd. Manuela Kalsky overhandigde het eerste exemplaar
aan cabaretière Jetty Mathurin als ‘Taante’. Een verslag en video-impressie is te vinden op:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/verslag-van-een-middag-flexibel-geloven/ en
http://www.nieuwwij.nl/nieuws/video-flexibele-geesten/.
In 2014 is ook de ‘klankbordgroep Vrouwen en islam’ opgericht. Een groep vrouwen van
islamitische, christelijke, joodse en niet-religieuze huize komt iedere zes weken samen om het
werk van vooruitstrevende islamitische denkers te bespreken. Op Nieuwwij.nl wordt verslag
gedaan van deze inspirerende bijeenkomsten.
Verder werden er drie ‘Komt een vreemde in het klooster’-weekenden georganiseerd. In
februari gingen vijfentwintig deelnemers mee naar Zundert. In augustus kwamen zeventien
jongeren naar Egmond-Binnen en aan het weekend in november in Dominicanenklooster
Huissen deden twintig mensen mee. Er bestaat inmiddels een wachtlijst voor deze succesvolle
offline activiteit.
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2.7

W!J internationaal

In het najaar werkte W!J-directeur Manuela Kalsky mee aan een Europese uitwisseling om de
mogelijkheden te verkennen voor een Europees W!J-project. Zij werkte nauw samen met Eva
Wäljas van de Lutherse kerk in Tampere, Finland. De uitwisseling werd mogelijk gemaakt
door een subsidie van het MEDIANE-project van de Raad van Europa. Op 20 oktober had zij
in Helsinki een gesprek met de directeur van het Finse Ministerie van Binnenlandse zaken.
Daarna gaf zij voor een afvaardiging van de Lutherse kerk in Finland een presentatie van
project W!J. Inmiddels heeft de Finse kerk laten weten geïnteresseerd te zijn in
samenwerking, net als de Lutherse kerk in Zweden, waar eveneens gesprekken over
samenwerking werden gevoerd. De gesprekken over een mogelijk Europees project W!J
zullen in het voorjaar van 2015 worden voortgezet.

2.8

Bijzondere bijeenkomsten medewerkers Nieuwwij.nl

Op 3 september waren het DSTS en W!J te gast bij Resto VanHarte. Dit project brengt door
gezamenlijke maaltijden buurtbewoners van verschillende achtergronden bij elkaar, onder
andere in Amsterdam-Noord. Hier genoten medewerkers en bestuursleden van DSTS en W!J
samen met buurtbewoners van een smakelijke en gezellige maaltijd, waarbij W!J-directeur
Manuela Kalsky de bezoekers over project W!J vertelde.
Op 3 december volgden medewerkers van Nieuwwij.nl een training over het opbouwen van
online community’s. Dit werd afgesloten met het traditionele (bijna-)eindejaarsdiner van
medewerkers en bestuur van het DSTS en W!J.
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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 Vrije Universiteit (VU). De leerstoel is een
initiatief van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en De
Nieuwe Liefde (DNL) in Amsterdam. Doel van de leerstoel, die is vernoemd naar de
dominicaanse theoloog Edward Schillebeeckx, is het verbinden van theologie en samenleving
in zijn geest. De leerstoel wordt bekleed door DSTS-directeur Manuela Kalsky. Het
curatorium van de leerstoel kwam bijeen op 23 mei. Hier werd het verslag over 2013
besproken en werd vooruitgekeken naar de activiteiten in het komende jaar. In het curatorium
hebben zitting: prof. dr. Hijme Stoffels (VU), drs. Ida Overdijk (De Nieuwe Liefde), prof. dr.
Ruard Ganzevoort (VU) en prof. dr. Peter Nissen (voorzitter, DSTS).

3.2

Onderzoek vanuit de leerstoel

Op 1 december 2013 ging het NWO-onderzoeksproject Multiple religious belonging:
hermeneutical and empirical explorations of hybrid religiosity van start.
In het onderzoek wordt door middel van conceptueel-hermeneutisch en empirisch onderzoek
het verschijnsel multiple religious belonging in kaart gebracht. Het hermeneutische
deelonderzoek wordt uitgevoerd door Daan Oostveen (PhD-student) en richt zich in eerste
instantie op het kritisch verhelderen van begrippen en categorieën in de academische
bestudering van religie, in het bijzonder vormen van hybride religiositeit. Er wordt aandacht
besteed aan Japanse en Chinese benaderingen van multiple religious belonging. Op basis van
deze comparatieve studie hopen de onderzoekers zicht te krijgen op mogelijkheden en
voorwaarden voor multiple religious belonging in de westerse context.
Het empirische deelonderzoek wordt uitgevoerd door Joantine Berghuijs (postdoc sinds 1
maart 2014). Zij zal met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden
achterhalen hoeveel mensen in Nederland zich reeds vertrouwd voelen met de praktijk van
multiple religious belonging en in welke vormen dit fenomeen beoefend wordt. Manuela
Kalsky en André van der Braak (hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere
levensbeschouwelijke tradities) geven leiding aan dit project en treden op als promotoren van
de aan het onderzoeksproject verbonden PhD-student.
Op 27 februari vond een kick-offbijeenkomst van het onderzoeksproject plaats in De Nieuwe
Liefde in Amsterdam, met vertegenwoordigers van de maatschappelijke partners (DSTS, De
Nieuwe Liefde, IKON-tv, Dienst Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen,
Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen, Opleidingen geestelijke verzorging
Universiteit voor Humanistiek, Dominicanenklooster Huissen, Nieuwwij.nl) en leden van de
klankbordgroep (o.a. prof. dr. Joep de Hart en prof. dr. Hijme Stoffels). De onderzoekers zijn
in het voorjaar van 2014 begonnen met de voorbereidingen van een landelijke enquête voor
het empirische deelonderzoek. Er vonden gesprekken met verschillende onderzoeksbureaus
plaats. Om de drie weken kwam het onderzoeksteam bij elkaar om de voortgang van de
afzonderlijke deelonderzoeken te bespreken. In november werd onderzoeksbureau
Motivaction geselecteerd om een vragenlijst over multiple religious belonging voor te leggen
aan een representatieve groep mensen. De resultaten van die enquête werden eind december
door Motivaction aangeleverd, en zullen, na analyse en interpretatie, in 2015 bekend worden
gemaakt.
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Vanuit het onderzoeksproject werden verschillende expertmeetings georganiseerd met
internationaal bekende religie-onderzoekers: op 19 maart met Paul Heelas, op 16 juni met
Jose Casanova, en op 14 november met Ruben Habito. Daarnaast hebben met name Manuela
Kalsky en André van der Braak verschillende lezingen en presentaties gegeven over multiple
religious belonging. Zie hoofdstuk 6 van dit jaarverslag.

3.3

Activiteiten leerstoel

3.3.1 Activiteiten leerstoel op de VU
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. Naast
Kalsky en Van der Borght bestond de voorbereidende commissie uit Joel Friso (coördinator),
Renske Feikema (PR) en Marcel Barnard (PThU). Manuela Kalsky besteedde veel tijd aan
inhoudelijk en coördinerend overleg, contacten leggen en afspraken maken met sprekers en
panelleden. Het brede netwerk waarover zij via het multimediale project Nieuwwij.nl
beschikt, zette zij mede in voor PR-doeleinden. Het afsluitend hoogtepunt vormde de lezing
van de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog. Een overzicht van de GW-verslagen en een
evaluatie van de voorbereidingscommissie met suggesties voor verbetering werd aan het
faculteitsbestuur voorgelegd.
In 2015 zal de Graduation Week vervangen worden door een driedaags symposium met het
thema ‘Religie doet ertoe’. Manuela Kalsky is wederom betrokken bij de inhoudelijke opzet
en organisatie ervan. De voorbereidingen gingen in september 2014 van start.
In oktober en december 2014 was prof. Katharina von Kellenbach researcher in residence bij
de faculteit Godgeleerdheid. Dit gastonderzoekerschap van prof. Von Kellenbach kwam tot
stand door bemiddeling van leerstoelhouder Manuela Kalsky. Von Kellenbach, hoogleraar
religiestudies aan het St. Mary College van Maryland (VS), is met name bekend vanwege
haar onderzoek naar schuld en vergeving bij daders tijdens het nazi-regime in Duitsland.
3.3.2 Edward Schillebeeckx-bijeenkomst in De Nieuwe Liefde
Op 15 november vond de jaarlijkse publieksbijeenkomst in De Nieuwe Liefde plaats ter
nagedachtenis aan Edward Schillebeeckx, die op 12 november honderd jaar zou zijn
geworden. In de ochtend was de presentatie van de DSTS-uitgave De spiritualiteit van
Meister Eckhart. Een dominicaanse mysticus in een multireligieuze samenleving. In de
middag hield gastspreker prof. dr. Ruben Habito een lezing met de titel Interreligious
Encounters and Multiple Religious Belonging: New Horizons for Christian Theology. Ruben
Habito verzorgde op 14 november ook een goed bezochte expertmeeting.
3.3.3 Verdere activiteiten leerstoel in De Nieuwe Liefde
Op 9 juni, Tweede Pinksterdag, vond in De Nieuwe Liefde de presentatie van het eerste boek
plaats dat in het kader van het VU en DSTS-onderzoek naar multiple religious belonging
verscheen: Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies.
http://www.nieuwwij.nl/nieuws/boekpresentatie-flexibel-geloven/
Op 16 juni was de Amerikaanse godsdienstsocioloog prof. José Casanova te gast voor een
expertmeeting en een publiekslezing. Beide vonden plaats op 16 juni. Bij de multidisciplinaire
expertmeeting in de middag stond het NWO-onderzoeksprogramma over multiple religious
belonging centraal. Onderwerp van de publiekslezing in de avond was The Challenge of
Religious Diversity. What can European Societies learn from the US Experience?. Beide
bijeenkomsten werden door Manuela Kalsky geleid.
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Verder bereidde Manuela Kalsky samen met Dick Boer en Franck Ploum het internationale
bijbelsymposium voor ter gelegenheid van de publicatie van het boek ‘Deze wereld anders’
van Ton Veerkamp in De Nieuwe Liefde. Het vond plaats op 27 september. Zie
http://denieuweliefde.com/programmas/een-nieuwe-wereld---internationaalbijbelsymposium.326.html.
Op 15 december hield prof. dr. Katharina von Kellenbach, researcher in residence aan de
VU, een publiekslezing in De Nieuwe Liefde. Het thema van deze bijeenkomst was
‘Bevrijdingstheologie voor daders? De parabel van de verloren zoon lezen met naziveroordeelden’.

3.4

Internationaal

Manuela Kalsky heeft in 2014 zitting genomen in het International Advisory Board van het
onderzoeksproject Religion und Dialog van de Akademie der Weltreligionen. Andere leden
van dit gremium zijn onder anderen prof. dr. Paul Knitter, prof. dr. Perry Schmidt-Leukel en
prof. dr. Volker Küster.
In die hoedanigheid nam Kalsky van 5 tot 7 februari deel aan het onderzoekscolloquium van
dit project aan de universiteit van Hamburg.

3.5

Begeleiding promovendi

Manuela Kalsky begeleidde in 2014 vier promovendi.
 Nora Asrami: Identiteitsontwikkeling van jongvolwassen moslims in Nederland.
Promotor met als co-promotor dr. Alma Lanser-van der Velde.
 Daan Oostveen: Hermeneutische aspecten van multiple religious belonging.
Promotor samen met prof. dr. André van der Braak.
 Hanneke van der Korst: Gendersensitief 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.

3.6

Lezingen en publicaties vanuit de leerstoel

Voor een overzicht van lezingen en publicaties die (mede) in het kader van de leerstoel tot
stand kwamen, zie hoofdstuk 6 in dit jaarverslag.
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4.

European Project for Interreligious Learning (EPIL)

Van 2009 t/m 2013 was het DSTS zowel organisatorisch als inhoudelijk betrokken bij de
leergang van het European Project voor Interreligious Learning (EPIL). 2014 was een
overgangsjaar. Het EPIL-bestuur hield zich bezig met de voorbereidingen met de volgende
EPIL-cursus die in het voorjaar van 2015 van start zal gaan. Manuela Kalsky nam als
secretaris van het EPIL-bestuur deel aan de bestuursvergaderingen van 8 t/m 11 mei in
Turkije en 24-26 oktober in Zenica, Bosnië-Herzegovina. Ook schreef zij een bijdrage voor
het EPIL-boek, waarin de vruchten van tien jaar EPIL worden gebundeld. Het wordt in juni
2015 tijdens een EPIL-bijeenkomst in Sarajevo gepresenteerd. Op 4 september was Manuela
Kalsky te gast bij het King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and
Intercultural Dialogue (KAICID) in Wenen om EPIL en Nieuwwij.nl te introduceren. Op 31
oktober voerden Manuela Kalsky (VU/DSTS), Barbara Heyse-Schaefer (Wenen) en Dirk
Oesselmann (Universität Freiburg i.B.) in Basel onderhandelingen over een gezamenlijk
EPIL-onderzoek.
Het bestuur van EPIL bestond in 2014 uit Barbara Heyse-Schaefer (voorzitter, Oostenrijk),
Manuela Kalsky (secretaris, Nederland), Walter Lüssi (penningmeester, Zwitserland), Sabiha
Haskic-Husic (Bosnië-Herzegovina) en Emel Topcu (Turkije); de EPIL-coördinator was
Geertje de Vries (Nederland).
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5.

Overige activiteiten

5.1

Hommage aan André Lascaris o.p.

Op 3 oktober werd in de Gelagkamer van het Corvershof, waar het kantoor van het DSTS
gevestigd is, een feestelijke bijeenkomst georganiseerd ter ere van de 75ste verjaardag van
André Lascaris, DSTS-staflid en founding father van het DSTS. Zeventig genodigden −
vrienden, (oud-)collega’s en bekenden − maakten er een onvergetelijke middag van, waarbij
vooral de betekenis van Lascaris’ werk centraal stond. Michael Elias en Manuela Kalsky
hadden een liber amicorum samengesteld, dat de jubilaris als gezamenlijk cadeau werd
overhandigd. Voor een verslag van de dag: http://www.dominicanen.nl/2014/10/andrelascaris-geeerd-als-dominicaanse-intellectueel/.

5.2

Overige activiteiten DSTS-medewerkers

Manuela Kalsky nam deel aan:
● ‘Toward a New Paradigm for Peace and Human Development’, International
Leadership Conference van de Universal Peace Federation (UPF) in Seoul (ZuidKorea), op uitnodiging van de UPF, 9-13 februari.
● Strategisch Overleg van het Dominicaans Platform Nederland te Utrecht, 11 april.
● Nacht van de Theologie, waar zij samen met Paul van Geest en Dick Couvée
genomineerd was als Theoloog van het Jaar, 21 juni.
● Iftarconferentie ISN Nederland, Carlton Hotel Den Haag, 3 juli.
● Deelname Prinsjesdagontbijt van de Stichting Prinsjesdagontbijt, Wassenaar, 12
september.
● Deelname bijeenkomst over maatschappelijk akkoord van ‘Onderhuids’, Utrecht, 17
november.
● Jaarvergadering redactieraad Tijdschrift voor Theologie, Tilburg, 29 november.
● Antrittsrede prof. dr. Norbert Hintersteiner, Universität Münster, 5 december.
André Lascaris nam deel aan:
● Bijeenkomsten van de Girard Studiekring VU, Amsterdam op 24 januari, 8 maart, 11
april, 23 mei en 26 september.
Nora Asrami nam deel aan:
 Iftarconferentie ISN Nederland, Carlton Hotel Den Haag, 3 juli.
 Expositie 1001 Inventions, Postbank Rotterdam, 5 september.
 Studiedag Flexibel Geloven DSTS, Dominicanenklooster Huissen, 20 september.
 Expertmeeting Future Leaders & Wetenschappen, Stichting Ins, Amsterdam, 25
september.
 Presentatie boek Nieuw heilig, Johanneskerk Elst, 26 oktober.
André van der Braak nam deel aan:
 Bijeenkomst ‘Flexibele geesten’, De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 9 juni.
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6.

Afzonderlijke bijdragen van de stafleden

6.1

Publicaties

Manuela Kalsky
Boeken
 met Frieda Pruim: Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies. Vught:
Skandalon, 2014.
Artikelen in tijdschriften en bijdragen aan boeken
 ‘Woord vooraf’, met Frieda Pruim, in: Manuela Kalsky en Frieda Pruim, Flexibel
geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies. Vught: Skandalon, 2014, 7-12.
 Slotbeschouwing ‘Voorbij de hokjesgeest op zoek naar wijsheid’, in: Manuela Kalsky,
Frieda Pruim, Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies. Vught:
Skandalon, 2014, 163-196.
 ‘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, 2014, 151-166.
 ‘Nieuwe evangelisatie: dialogisch, profetisch en alledaags’, in: Charles Caspers, Jorge
Castillo Guerra, Ad Leys (red.), Eventueel ook met woorden. Bijdragen ter
verduidelijking van ‘nieuwe evangelisatie’. Nijmegen/ ‘s Hertogenbosch: Nijmegen
Institute for Mission Studies/KNR, 2014, 39-53.
 ‘Auf der Suche nach einem neuen Wir’, in: Junge Kirche, (2014) 1, 32+37-38.
 ‘Waar voelt u zich thuis?’, in: Dispuutnieuws Katholiek Vrouwendispuut, 40 (2014) 1,
maart 2014, 24-29.
 ‘Ruimte voor verschil’, in: De Linker Wang, (2014) 4, oktober 2014, 24.
 ‘Je thuis voelen’, in: Dominicuskrant, 34 (2014) 335, 2 november, 16-17.
 ‘In Search of a "New We" in the Netherlands: Interreligious Multimedia Projects and
their Contribution to Social Coherence’, in: André van der Braak, Dedong Wei,
Caifang Zhu (eds.), Religion and Social Cohesion. Western, Chinese and Intercultural
Perspectives, verschijnt in 2015.
 ‘Embracing diversity. How to Live in a World of Religious Pluralism?’, in: Reinhild
Traitler (red.), Towards a Pedagogy of the Plural, verschijnt in 2015.
Artikelen op internet
 ‘Looking for a new we – learning how to live together with people of different faith
and world views’, Keynote speech op de conferentie ‘Tro, hopp och fördom’,
Fryshuset, Stockholm, Zweden:
http://tillsammansforsverige.fryshuset.se/files/2012/06/2014-10-10-Looking-for-anew-we-website-Fryshuset-Stockholm-1.pdf.
 met Frieda Pruim, ‘Alle geloven komen samen in mijn hart’, op:
http://www.nieuwwij.nl/interview/alle-geloven-komen-samen-mijn-hart/.
 Keynote speech, European Television Festival of Religious Programmes, Hilversum,
op: http://www.signis-wacc-tvfestival.eu/images/Presentatie_New_We__TV_conferentie_2014_def.pdf
André Lascaris
Artikelen
 ‘De pestkoppen verschalken’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 70 (3), 83-92.
 ‘Waarom verkondigen via internet?’, in: Dominicaans Leven 71 (2014) 7.
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‘In de herfst van mijn leven’, in: Volzin, november 2014, 38-39.
Met Aad Kamsteeg, Dien de Haan, Piet de Jong e.a.: De late Regen. Ervaren
gelovigen kijken terug en vooruit. Amsterdam: Buijten En Schipperheijn 2014, 59-62.
 ‘Elke dag een jubeldag’, in: Geloven Onderweg, 131 (2013-2014) winter, 16-29.
● ‘Een kerk in dienstbaarheid’, in: Geloven Onderweg, 132 (2014) najaar, 18-20.
Publicaties op Meerdanikzelf.nl
● ‘Ik vereer geen leider. Zeker geen graf’, 1 januari.
● ‘Nieuwe Wijzen uit het Oosten’, 6 januari.
● ‘Einde van de plechtigheid’, 9 januari.
● ‘De belofte is de bron van hoop’, 15 januari.
● ‘Een bruiloftsgast protesteert’, 22 januari.
● ‘Kerken delen’, 29 januari.
● ‘God is: een lege zin, die ruimte maakt’, 5 februari.
● ‘De slaaf die zijn talent begroef had gelijk’, 12 februari.
● ‘De preek heeft geen vaste plaats meer’, 19 februari.
● ‘Troost zijn’, 28 februari.
● ‘De druk op de grenzen van euthanasie’, 5 maart.
● ‘Carnaval: de chaos bezworen’, 12 maart.
● ‘Nederigheid als vaardigheid’, 19 maart.
● ‘Wees geen stemvee maar invloedsleider!’, 26 maart.
● ‘Vasten: vrij worden van wat je benauwt’, 2 april.
● ‘Jezus’ traditie van hoop’, 9 april.
● ‘Wie God zegt, zegt Jezus’, 16 april.
● ‘Waarom vieren we Pasen in de nacht?’, 23 april.
● ‘Beviel The Passion? Lees de Bijbel!’, 30 april.
● ‘Waar blijft de bevrijdende God?’, 7 mei.
● ‘Het authentieke zelf bestaat niet’, 14 mei.
● ‘Bent u een gelovige?’, 21 mei.
● ‘Over een moslimbiecht en een boeddhistenzalving’, 28 mei.
● ‘Kerktorens zijn geen bakens meer’, 4 juni.
● ‘Pasen, Hemelvaart, Pinksteren: drie-enig feest’, 11 juni.
● ‘God is persoonlijk, maar geen persoon’, 18 juni.
● ‘Gelovigen moeten veeltaliger worden’, 25 juni.
● ‘Wanneer is verschil positief of negatief?’, 9 juli.
● ‘Een godsdienst die bij je past?’, 23 juli.
● ‘Slaat de weegschaal van geweld door?’, 6 augustus.
● ‘Heeft geweld als reactie op geweld zin?’, 20 augustus.
● ‘Gezocht: leiders na een innerlijke reis’, 27 augustus.
● ‘Het wordt herfst’, 1 september.
● ‘In de herfst zie je de veelkleurigheid’, 10 september.
● ‘Eén aarde, verschillende werelden’, 17 september.
● ‘Het ambigue teken van het kruis’, 24 september.
● ‘Kloosterleven: een feest van vrijheid’, 1 oktober.
● ‘André Lascaris geëerd’, 6 oktober.
● ‘Een huwelijk zonder liefde ontbindt zichzelf’, 8 oktober.
● ‘Waarom zo zuinig met complimenten?’, 15 oktober.
● ‘Zoals een lam ter slachting gaat’, 22 oktober.
● ‘Ook de onveranderlijke leer heeft beweging nodig’, 29 oktober.
● ‘Wij zijn dubbelgangers van IS’, 5 november.
● ‘Geweld is besmettelijk als een virus’, 12 november.
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‘Neutraal naar geweld kijken kan niet’, 19 november.
‘Kwaad is goed dat tekortschiet’, 26 november.
‘Elk gebruik van geweld een nederlaag’, 3 december.
‘Belofte kan zeeën aan’, 10 december.
‘Een belofte is een heen en weer’, 17 december.
‘Kerstmis vieren om messiaans te worden’, 24 december.
‘Niets te vieren op Nieuwjaarsdag’, 31 december.

Nora Asrami
Artikelen
● ‘Een schaap op het dakterras. Heilig en gewoon, religieuze dimensies van het
dagelijks leven’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 70 (2014) 6, 37-45.
● ‘De Liefhebbende, de Barmhartige, de Vergevende, namen van God uitgelegd’, in:
Begrip, 40 (2014) 1, 12-16.
Columns
 ‘ISIS en barmhartigheid onder moslims’, in: Kerk en Den Haag, 23 augustus 2014, 5.
Overig
 ‘Interview met Nora Asrami’ over heiligheid binnen de islam, in: Jeroen Jeroense en
Theo Overduin, Nieuw heilig. Over hedendaagse inspiratie. Vught: Skandalon, 63-74.
André van der Braak
Boek
 De spiritualiteit van Meister Eckhart. Een dominicaanse mysticus in een
multireligieuze samenleving (red.). Almere: Parthenon, 2014.
Artikelen in tijdschriften en bijdragen aan boeken
 ‘Inleiding’, in: André van der Braak (red.), De spiritualiteit van Meister Eckhart. Een
dominicaanse mysticus in een multireligieuze samenleving (red.). Almere: Parthenon,
2014, 9-22.
 ‘Eckharts dialoog met zen: mysticus, filosoof of dominicaanse prediker?’, in: André
van der Braak (red.),De spiritualiteit van Meister Eckhart. Een dominicaanse mysticus
in een multireligieuze samenleving (red.). Almere: Parthenon, 2014, 25-41.
 ‘Eckhart en multiple religious belonging? Een nabeschouwing’, in: André van der
Braak (red.),De spiritualiteit van Meister Eckhart. Een dominicaanse mysticus in een
multireligieuze samenleving (red.). Almere: Parthenon, 2014, 184-189.
 ‘Wie is er nu boeddhist?’, column in Boeddha Magazine 76, mei 2014, 13.
 ‘De Chinezen komen!’, column in Boeddha Magazine 77, augustus 2014, 13.
 ‘Genade zonder afzender’, in: Inzicht, wegen van radicaal zelfonderzoek, jaargang
16/3, september 2014, 8-11.
 ‘Relishoppen is van alle tijden’, column in Boeddha Magazine 78, november 2014, 15.

6.2

Publicaties op Nieuwwij.nl

Manuela Kalsky
 Manuela Kalsky in gesprek met Antjie Krog (video-interview):
http://www.nieuwwij.nl/interview/video-manuela-kalsky-gesprek-met-antjie-krog/
 Manuela Kalsky in gesprek met José Casanova (video-interview):
http://www.nieuwwij.nl/video/kalsky-interviewt-casanova/
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André Lascaris
● ‘Vrede’, 2 januari 2014:
http://www.nieuwwij.nl/opinie/vrede/
● ‘Nieuwe wijzen uit het oosten’, 6 januari 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuws/nieuwe-wijzen-uit-het-oosten/
● ‘Spelen met de democratie’, 3 februari 2014:
http://www.nieuwwij.nl/column/spelen-met-de-democratie/
● ‘Een jong klooster-wij’, 27 februari 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuws/een-jong-klooster-wij/
● ‘Grondwet’, 1 april 2014:
http://www.nieuwwij.nl/column/grondwet/
● ‘Je vlag mogen uitsteken, dat is vrijheid’, 2 mei 2014:
http://www.nieuwwij.nl/column/je-vlag-mogen-uitsteken-vrijheid/
● ‘Het authentieke zelf bestaat niet’, 16 mei 2014:
http://www.nieuwwij.nl/column/het-authentieke-zelf-bestaat-niet/
● ‘Europa’, 2 juni 2014:
http://www.nieuwwij.nl/column/europa/
● ‘Gelovigen moeten veeltaliger worden’, 27 juni 2014:
http://www.nieuwwij.nl/column/gelovigen-moeten-veeltaliger-worden/
● ‘Over sport, verbondenheid, vijanden en vrede’, 18 juli 2014:
http://www.nieuwwij.nl/column/sport-verbondenheid-vijanden-en-vrede/
● ‘Een godsdienst die bij je past?’, 24 juli 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/een-godsdienst-die-bij-je-past/
● ‘In het verpleeghuis’, 1 september 2014:
http://www.nieuwwij.nl/column/in-het-verpleeghuis/
● ‘In de herfst zie je de veelkleurigheid’, 12 september 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/de-herfst-zie-je-de-veelkleurigheid/
● ‘Mijn verpleeghuis heeft een hart’, 1 oktober 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/mijn-verpleeghuis-heeft-een-hart/
● ‘Vitaliteit’, 31 oktober 2014:
http://www.nieuwwij.nl/column/vitaliteit/
● ‘Conflicten’, 3 december 2014:
http://www.nieuwwij.nl/column/conflicten/
Nora Asrami
● ‘ I am, because you are.’ Naar aanleiding van de komst van Antjie Krog naar het
DSTS en de VU, 22 januari 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/i-am-because-you-are/
● ‘Het is lastig om echt gehoord te worden.’ Over moslima’s in de samenleving, 14
februari 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/nora-asrami-het-lastig-om-echt-gehoord-teworden/
● ‘Discriminatie, een hardnekkige slechte gewoonte’, 22 maart 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/discriminatie-een-hardnekkige-en-slechtegewoonte/
● ‘De Nederlandse lente. Over Geert Wilders en minder Marokkanen’, 24 april 2014:
http://www.nieuwwij.nl/column/de-nederlandse-lente/
● ‘Liberale feministe hoeft moslima niet te bevrijden.’ Naar aanleiding van Femke
Halsema’s tv-serie Seks en de Zonde, 29 mei 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/liberale-feministe-hoeft-moslima-niet-te-bevrijden/
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‘Neem moslimvrouwen serieus! Een reactie op Femke Halsema’, 6 juni 2014:
http://www.nieuwwij.nl/opinie/femke-neem-moslimvrouwen-serieus/
● ‘Alles is familie.’ Recensie van Familie is alles van Margalith Kleijwegt, 9 augustus
2014: http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/alles-familie/
● ‘Wat heeft een moslim met IS te maken?’, 15 oktober 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/iedereen-toch-bang-voor-isis/
● ‘Elke moslim is een beetje soefi’, 4 december 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuws/elke-moslim-een-beetje-soefi/
●

André van der Braak
 ‘De diversiteit van religieuze diversiteit’, 24 januari 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/de-diversiteit-van-religieuze-diversiteit/
 ‘Heeft het Chinees boeddhisme de toekomst?’, 14 februari 2014:
http://www.nieuwwij.nl/internationaal/heeft-het-chinees-boeddhisme-de-toekomst/
 ‘Het Chinees boeddhisme en het Westen’, 27 mei 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/het-chinees-boeddhisme-en-het-westen/
 ‘De stilte ingaan’, 9 juli 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/de-stilte-ingaan/
 ‘Multiple religious belonging’, 3 september 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/multiple-religious-belonging/
 ‘Het zielenvonkje van Meister Eckhart’, 15 oktober 2014:
http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/het-zielenvonkje-van-meister-eckhart/
 ‘Een spirituele Kerst toegewenst’, 24 december 2014:
http://www.nieuwwij.nl/column/een-spirituele-kerst-toegewenst/

6.3

Lezingen en presentaties

Manuela Kalsky
 ‘Oude en nieuwe spiritualiteit en de verhouding van nieuwe spiritualiteit tot de
christelijke traditie.’ Lezing voor PKN-gemeente Naaldwijk, 30 januari.
 ‘Vanuit het Wij ontstaan de goede dingen.’ Lezing voor Remonstrantse Gemeente,
Alkmaar, 8 maart.
 Deelname aan politiek debat ‘Interreligieuze dialoog is dood’. Haagse Raad voor
Levensbeschouwing en Religie/ProDemos, Den Haag, 11 maart.
 Studiedag met dominicanen over multiple religious belonging in Voorschoten, 14
maart.
 Gespreksleider bij bijeenkomst met Esther Mombo, De Nieuwe Liefde, Amsterdam,
17 mei.
 Bijdrage aan opening nieuwe kantoor PaRDeS, De Nieuwe Poort, Amsterdam, 25 mei.
 Inleiding bij boekpresentatie Flexibel Geloven, De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 9 juni.
 ‘Preaching on the marketplace: dealing with religious differences in a pluralist
society.’ Keynote speech, Festival of Religious Programmes, Hilversum, 12 juni.
 Lezing over religieuze diversiteit in Nederland voor 26. Internationales Seminar für
Interkulturelle Seelsorge und Beratung, in De Nieuwe Poort, Amsterdam, 17
september.
 Inleiding op studiedag ‘Meerstemmig geloven’ over multiple religious belonging,
Dominicanenklooster Huissen, 20 september.
 Lezing ‘Wapen je met vrede’, Vredesweekbijeenkomst Werkgroep Jodendom,
Christendom en Islam, Zaandijk, 22 september.
 Lezing ‘De lieve vrede bewaren’, Werkgroep Bezinning & Inspiratie, Protestantse
Gemeente Twello, 23 september.
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Lezing internationaal bijbelsymposium ‘Een nieuwe wereld’, ter gelegenheid van de
publicatie van het boek Deze wereld anders van Ton Veerkamp, De Nieuwe Liefde,
Amsterdam, 27 september.
Lezing over religieuze diversiteit en project W!J voor studenten van de Universität
München in De Nieuwe Poort, Amsterdam, 2 oktober.
Introductie van het boek Flexibel geloven bij Boekhandel Kirchner te Amsterdam, met
Diana Vernooij, 7 oktober.
‘Looking for a new we – learning how to live together with people of different faith
and world views’, Keynote speech op de conferentie ‘Tro, hopp och fördom’,
Fryshuset, Stockholm, Zweden, 10 oktober.
Herfstlezing ‘Flexibel Geloven’, Doopsgezinde gemeente Zeist, 15 oktober.
Podiumgesprek, Huis van Compassie, Nijmegen, 28 oktober.
Lezing voor Franciscanessen van Heythuysen, Heythuysen, 12 november.
Panel NRC-Café: ‘Is voetbal een religie?’ NRC-Café, Amsterdam, 13 december.
Lezing op jubileumsymposium Interreligieus Platform Sittard-Geleen, Geleen, 14
december.

Nora Asrami
 Presentatie promotieonderzoek op Seminar Empirical Religion, NOSTER, Utrecht, 6
januari.
 Medeorganisator en deelnemer conferentie ‘De bijdrage van religies aan beschaving in
de samenleving’, interreligieus platform In Vrijheid Verbonden, Academiegebouw
Universiteit Utrecht, 28 januari.
 Gastspreker liturgiedienst ‘EPIL, in de schoen van de ander staan’, Laatkerk Alkmaar,
2 februari.
 Gastspreker lezing ‘Levenskunst, vanuit een islamitisch perspectief’, Johanneskerk
Leersum, 10 februari.
 Medeorganisator en deelnemer Kloosterweekend Koran en Bijbel lezen met vrouwen,
Dominicanenklooster Huissen, 22-23 februari.
 Bijdrage aan bijeenkomst ‘Flexibele geesten’ in De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 9
juni.
 Coreferent en deelnemer, Dialogical Self Conference, The Hague University, Den
Haag, 20 augustus.
 Medeorganisator en deelnemer offline activiteit Nieuwwij Leesgroep Vrouw en islam,
DSTS Amsterdam, 10 september.
 Medeorganisator en deelnemer offline activiteit Nieuwwij Leesgroep Vrouw en islam,
DSTS Amsterdam, 29 oktober.
 Medeorganisator en hoofdspreker studiedag ‘Mystiek in de islam en het christendom’,
DSTS en Leerhuis Spiritualiteit, Het Steiger Rotterdam, 8 november:
www.nieuwwij.nl/nieuws/symposium-mystiek-impressie-van-een-buitenstaander
 Medeorganisator en deelnemer offline activiteit Nieuwwij Leesgroep Vrouw en islam,
DSTS Amsterdam, 10 december.
André van der Braak
 Lid panel in paneldiscussie ‘Vervreemden van je kerk’, De Nieuwe Liefde,
Amsterdam, 10 februari.
 Lezing ‘Modern boeddhisme in de multireligieuze samenleving’, De Rode Hoed,
Amsterdam, 10 maart.
 Lezing over multiple religious belonging, Bijspijkerdagen, Dominicanenklooster
Huissen, 23 augustus.
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6.4

Lezing over compassie, Symposium Spirituality in Mental Health, Internationaal
Theosofisch Centrum, Naarden, 13 september.
Inleiding op studiedag ‘Meerstemmig geloven’, Dominicanenklooster Huissen, 20
september.
Inleiding over het boek De spiritualiteit van Meister Eckhart, symposium 100 jaar
Schillebeeckx, De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 15 november.

Academische activiteiten

Manuela Kalsky
Bijzondere leerstoel
● Twee dagen per week bijzonder hoogleraar Edward Schillebeeckx-leerstoel voor
Theologie en Samenleving, Faculteit der Godgeleerdheid, VU Amsterdam.
Papers en andere bijdragen aan conferenties
 Paper ‘Dialogical Theology’ tijdens conferentie ‘Religion and Dialogue in Modern
Societies’, tweede conferentie international research project ‘Religions in Dialogue’,
Akademie der Weltreligionen, Universität Hamburg, (5-7 februari), 6 februari.
 Paper ‘Theology: A Transreligious Enterprise’ tijdens conferentie ‘Idol and Grace’, 14 april 2014, Universität Münster, 3 april.
 ‘A new quality of life: connecting the differences.’ Paper NOSTER-conferentie ‘A
Quest for Quality of Life: spiritual discernment and choice in contexts of societal
renewal’, Radboud Universiteit Nijmegen, 27 juni.
 Panelvoorzitter ‘Pentacostalism’ bij Summer School/Intensive Study Programme
‘Christianity in Asia 2014’, Universität Münster, Duitsland, 17-19 september.
Deelname aan conferenties en expertmeetings
 Conferentie ‘Religion und Dialog in modernen Gesellschaften’, Universität Hamburg,
Duitsland, 5-7 februari.
 Aanwezig bij oratie Heleen Zorgdrager, PThU, 30 oktober.
 Deelname aan expertmeeting met Francis Clooney, VU, Amsterdam, 13 november.
 Deelname aan expertmeeting van de Religiekring Universiteit van Amsterdam, 22
november.
 Deelname aan het International Theological Colloquium ‘Missio inter gentes - The
Future of Christian Mission in Asia’, Universität Münster, 4-5 december.
Gastcolleges en overige activiteiten
 Gastcollege i.h.k.v. het thema Globalisering en Identiteit, Filosofie Oost-West,
Utrecht, 15 maart.
 Organisatie (in samenwerking met André van der Braak): expertmeeting met prof. dr.
Paul Heelas over multiple religious belonging, NWO-project, faculteit der
Godgeleerdheid, VU, 19 maart.
 Peer review voor Tijdschrift voor Theologie, 29 april.
 Deelname brainstorm over ‘vertrouwen’ met Felix Rottenberg, VU, 2 december.
 Voorbereiding Graduation Week 2014 van de Faculteit Godgeleerdheid/PThU, VU.
 Voorbereidende commissie van het driedaagse symposium ‘Religie doet ertoe’ 2015
van de Faculteit Godgeleerdheid/PThU, VU. Dit symposium wordt gehouden in de
eerste week van maart 2015. De bijeenkomsten van de commissie vonden plaats in het
najaar van 2014.
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Curatoria
 Vergadering curatorium Kerk en Wereld-leerstoel, PThU Groningen, op 15 mei.
 Vergadering curatorium Kerk in de context van de Islam op 14 oktober.
André van der Braak
Deelname aan conferenties en bijeenkomsten
 Expertmeeting met José Casanova over multiple religious belonging, De Nieuwe
Liefde, Amsterdam, 16 juni.
 Expertmeeting met Ruben Habito over multiple religious belonging, De Nieuwe
Liefde, Amsterdam, 14 november.
Nora Asrami
Deelname aan conferenties en bijeenkomsten
 NOSTER Spring Conference, Kontakt der Kontinenten Soest, 24 maart.
 Expertmeeting en lezing José Casanova in, De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 16 juni.
 NOSTER, Opening Academisch Jaar Seminar, Universiteit Utrecht, 1 oktober.

6.5

Media

Manuela Kalsky
Video:
 Bijdrage aan de documentaire ‘De derde weg’, Apostolisch Genootschap.
 Portret door Evangelische Omroep i.v.m. nominatie theoloog van het jaar:
http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/genomineerden-theologieprijzenbekendgemaakt-1/
Radio:
 Interview met de Boeddhistische Omroep Stichting, in De Nachtgast, naar aanleiding
van publicatie Flexibel geloven, 8 oktober.
 Interview met Groot Nieuws Radio (Veenendaal) over Flexibel Geloven, 18 oktober.
Kranten en tijdschriften:
 ‘Kies de beste theoloog van 2013’, interview naar aanleiding van nominatie tot
‘Theoloog van het jaar’, Nederlands Dagblad, 23 maart.
 ‘Lessen voor een multireligieuze toekomst’, interview met Manuela Kalsky en Frieda
Pruim in Geloven in Nederland naar aanleiding van publicatie Flexibel Geloven, 4
augustus en op http://geloveninnederland.ning.com/page/m-kalsky-f-pruim
 ‘Niet gelijk een oordeel vellen over de ander’, interview in Zaman naar aanleiding van
publicatie Flexibel geloven, 30 augustus:
http://www.zamanvandaag.nl/nieuws/binnenland-interview/5880/bruggen-bouwentussen-mensen-de-grote-uitdaging-waarvoor-we-nu
 ‘Geloven voor waaghalzen’, interview in Ad Valvas naar aanleiding van publicatie
Flexibel geloven, 22 oktober: http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/geloven-voorwaaghalzen
 ‘Theologe Manuela Kalsky ziet grenzen tussen religies vervagen: “Superdiversiteit
daagt iedereen uit nieuwe wegen in te slaan”’, interview in Tertio, 24 december
(Kerstnummer), 6-7.
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Theologisch Elftal Trouw:
 ‘Wilders sloopt alleen maar’, 21 maart.
 ‘Blijf nuances zien, label mensen niet’, 2 mei.
 ‘Dat de geliefde bij God is, troost niet meer’, 25 juli.
 ‘Hoe gaan we om met ouderdom?’, 5 september.
 ‘Geweld lokt alleen maar geweld uit’ (over terugkerende jihadgangers), 12 december.
André van der Braak
Televisie:
 Te gast in IKON-huis over de Dag van de Stilte, 26 oktober.

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).
● Commissie Overleg Instituten (COI) van de Konferentie Nederlandse Religieuzen
(KNR).
● Directeuren- en coördinatorenoverleg van dominicaanse projecten.
● Lid curatorium van de aan de PThU-locatie Groningen gevestigde Kerk en Wereldleerstoel ‘Nieuwe en vernieuwende vormen van christelijke gemeenschap in hun
betekenis voor de Nederlandse samenleving’. Bijzonder hoogleraar op deze leerstoel
is Joep de Hart.
● Lid curatorium leerstoel Kerk in de context van de Islam, VU, Bijzonder hoogleraar
Bernhard Reitsma, 14 oktober.
● Halfjaarlijks Overleg Dominicuskerk, Amsterdam.
André Lascaris
● Lid werkgroep Girard Studiekring, Amsterdam.
● Cover (Conference for violence and religion).
● Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland.
● Europese Vereniging voor Katholieke Theologie.
● Commissie Werving Nederlandse Provincie van de Dominicanen.
Nora Asrami
 Lid Youth World Connectors (YWC).
 Lid Stuurgroep Vrouwenbeweging Sophia.
 Lid European Project for Interreligious Learning (EPIL).
 Lid Werkgroep ‘EPIL in de toekomst’.
 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.

25

André Lascaris
● Lid redactie Op de Stadsdam.
Nora Asrami
 Lid Bestuur Stichting Martin Luther King.
 Secretaris interreligieus platform In Vrijheid Verbonden (IVV).
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7.

Contacten met dominicaanse instellingen

In 2014 verliepen de contacten met dominicaanse instellingen vooral via het overleg tussen
DSTS-bestuur en het Dominicaans Platform Nederland (DPN). In 2011 heeft de Nederlandse
Provincie der Dominicanen de bevoegdheden voor de financiering van en de contacten met de
dominicaanse projecten, zoals het DSTS, overgedragen aan dit platform. Contactpersonen
vanuit het DPN voor het DSTS waren in 2014 Agnes Grond en Rob Treep.
Samenwerking met andere dominicaanse projecten vond plaats in de vorm van lezingen of
door medewerking aan andere activiteiten binnen het dominicaanse vormingswerk. Ulrich
Engel o.p., directeur van het ‘Institut M.-Dominique Chenu’ in Berlijn was een van de
gastsprekers tijdens het symposium ter ere van de 75ste verjaardag van André Lascaris (zie
5.1). Daarnaast is DSTS-directeur Manuela Kalsky lid van het overleg van de coördinatoren
van de dominicaanse projecten. In 2014 kwamen de coördinatoren twee keer bij elkaar en
hadden zij in het voorjaar een overleg met vertegenwoordigers van het DPN. Op 11 april 2014
vond het jaarlijkse 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 (incidenteel)
Freelance onderzoeker:
● prof. dr. André van der Braak
Medewerkers op afstand:
● Marlies Geuns/Administratiebureau T.M. Kersten, financiële administratie.
● Karel Peijnenborg/Textuur, ICT-ondersteuning.
De leiding van het DSTS en van het 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 Dominicaans Platform Nederland
(DPN). Zij droeg de verantwoordelijkheid voor project W!J, inclusief de fondsenwerving. Bij
dit laatste werd zij in 2014 ondersteund door Heleen Ransijn, Jop Hamelynck en Ernst-Jan
Kloosterhuis.
Nora Asrami richtte zich met name op haar promotieonderzoek over de
identiteitsontwikkeling van moslimjongeren in Nederland. André Lascaris schreef regelmatig
columns voor Nieuwwij.nl en Meerdanikzelf.nl.

8.2

Bestuur

Samenstelling van het bestuur in 2014
 prof. dr. Peter Nissen (voorzitter)
 ing. Frans Peperzak (penningmeester)
 Pia Wolthuis (secretaris)
 Hannie van Dijk
 drs. Herman Kaiser
 mr. Hendrik Vis
In de loop van 2014 werd afscheid genomen van twee bestuursleden met een lange staat van
dienst: Hanny Slootman en Geert van Rumund. Beiden vervulden het volgens de statuten
toegestane maximale aantal bestuurstermijnen. Hanny Slootman, die op voordracht van het
provinciaal bestuur van de dominicanen in het bestuur zat, werd opgevolgd door mr. Hendrik
Vis uit Rotterdam. Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen, werd opgevolgd door
zijn collega drs. Herman Kaiser, burgemeester van Arnhem. Op 5 juni werd met een bezoek
aan de beeldengalerij Het Depot en een etentje in Wageningen afscheid genomen van Hanny
Slootman en Geert van Rumund. Omdat het in 2014 nog niet is gelukt een opvolger voor de
voorzitter te vinden, is Peter Nissen het afgelopen jaar nog in functie gebleven. Verwacht
wordt dat hij in 2015 kan worden opgevolgd.
Het bestuur vergaderde in 2014 vijf maal: op 27 februari, 15 april, 17 juni, 29 september en
18 december. Alle bestuursvergaderingen vonden plaats in Amsterdam. Het bestuur deed het
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afgelopen jaar goede ervaringen op met een andere volgorde van de agenda: eerst enkele
inhoudelijke punten en daarna pas de vaste punten zoals notulen, post en financiën.
Tussentijds vond regelmatig overleg plaats tussen het dagelijks bestuur en de directeur van
het DSTS.
Vaste punten van overleg waren het inhoudelijk en financieel jaarverslag over het voorgaande
jaar, de begroting voor 2015, de voortgang van het onderzoeksprogramma van het DSTS en
het daarmee verbonden NWO-onderzoeksprogramma over multiple religious belonging aan
de Vrije Universiteit, de voorbereiding van nieuwe bundels en studiedagen, de voortgang van
Nieuwwij.nl, de financiën en de werving van subsidies voor dit project, de mogelijke
voortzetting van het project EPIL, de werkzaamheden van de directeur als hoogleraar op de
Edward Schillebeeckx-leerstoel aan de VU, de contacten met de dominicaanse beweging in
Nederland en de contacten met De Nieuwe Liefde te Amsterdam. Bijzondere aandacht kregen
dit jaar de wenselijkheid en mogelijkheid van verzelfstandiging van de website Nieuwwij.nl,
de afronding van het onderzoeksproject van Nora Asrami en het leggen van internationale
contacten rond het onderzoeksproject. De voorzitter van het DSTS is tevens voorzitter van het
curatorium van de Edward Schillebeeckx-leerstoel aan de VU, dat op 23 mei vergaderde.
Op 11 april 2014 namen directeur, voorzitter en secretaris van het DSTS deel aan het
jaarlijkse Strategisch Overleg van het Dominicaans Platform Nederland (DPN) te Utrecht. Op
18 juni en 24 november 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 dominicaanse studiedag over
‘Meerstemmig geloven’ in het Dominicanenklooster te Huissen op 20 september, die
inhoudelijk door het DSTS was voorbereid.
Het bestuur was vertegenwoordigd bij verschillende activiteiten van het DSTS, zoals de kick
off-bijeenkomst van het NWO-project over multiple religious belonging op 27 februari, de
presentatie van de bundel Flexibel geloven op 9 juni, de expertmeeting en lezing van prof. dr.
José Casanova op 16 juni, de viering van de 75ste verjaardag van dr. André Lascaris op 3
oktober, de expertmeeting met de zenmeester en gewezen jezuïet Ruben Habito op 14
november, de presentatie van de bundel De spiritualiteit van Meister Eckhart. Een
dominicaanse mysticus in een multireligieuze wereld op 15 november, de dag waarop ook de
honderdste geboortedag van Edward Schillebeeckx werd herdacht, en de lezing van prof. dr.
Katharina von Kellenbach over ‘Een bevrijdingstheologie voor daders’ op 15 december.
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9.

Tot slot

Drie nieuwe parttime medewerkers komen het DSTS vanaf februari 2015 versterken. Vanuit
hun eigen expertise zullen zij aan de uitvoering van het onderzoeksproject over multiple
religious belonging meewerken. Ook leveren zij een bijdrage aan de online en offline
activiteiten van project W!J. Alvast een warm welkom namens staf en bestuur van het DSTS.
De ziekte van Parkinson dwong ons DSTS-staflid van het eerste uur, André Lascaris o.p., in
het najaar zijn verblijf in het Dominicanenklooster in Huissen te verruilen voor het
verzorgingshuis voor mannelijke religieuzen in Nijmegen, het Berchmanianum. Wij hopen
dat zijn gezondheid het toelaat ook in 2015 zijn columns voor Nieuwwij.nl te schrijven en een
bijdrage te leveren aan het boek over de waarheidsvraag, dat in 2015 bovenaan de agenda van
het DSTS staat. Voor allen die hem willen schrijven of bezoeken is hier zijn nieuwe adres:
Berchmanianum, A. Lascaris o.p., Houtlaan 4, 6525 XZ Nijmegen, e-mail:
a.lascaris@hetnet.nl.
In het volgende jaarverslag zult u lezen of project W!J nog steeds deel uitmaakt van het DSTS
of dat het inmiddels verzelfstandigd is; wie Peter Nissen als voorzitter van het DSTS-bestuur
heeft opgevolgd; en welke plannen er op het DSTS in de maak zijn om de 800ste verjaardag
van de orde der dominicanen in het najaar van 2016 te vieren. Immers, op 21 januari 1217
kreeg Dominicus van Paus Honorius III de goedkeuring voor zijn orde. De voorbereidingen
voor een feestelijke herdenking zijn reeds in volle gang.
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