
 1 

Verslag 1 januari 2012 - 31 december 2012 
Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving 

Prof. dr. Manuela Kalsky – 0,4 fte 
 
1. Achtergrond 
 
Op 1 januari 2012 werd de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving 
gevestigd aan de faculteit der Godgeleerdheid van de VU. De leerstoel, vernoemd naar de 
Dominicaanse theoloog Edward Schillebeeckx is een initiatief van het Dominicaans Studiecentrum 
voor Theologie en Samenleving (DSTS) en De Nieuwe Liefde, het centrum voor debat, bezinning 
en poëzie te Amsterdam. Doel van de leerstoel is het verbinden van theologie en samenleving in 
de geest van Edward Schillebeeckx. De leerstoel wordt bekleed door DSTS-directeur Manuela 
Kalsky, die hiermee bijzonder hoogleraar aan de VU is geworden.  
 
2. Oratie Manuela Kalsky en mini-symposium 
 
Op 12 november 2012 aanvaardde Manuela Kalsky officieel haar ambt als bijzonder hoogleraar. 
Haar inaugurele rede droeg de titel ‘Maak het verschil! Over religieuze diversiteit en het verlangen 
naar een nieuw wij’. Aan de hand van de projecten Reliflex.nl en Nieuwwij.nl schetste zij de DSTS- 
onderzoeksprogramma’s tot nu toe en haar plannen voor de toekomst. Haar toekomstig onderzoek 
richt zich op het in de oratie behandelde verschijnsel 'multiple religious belonging' (zie punt 3). 
Steeds meer mensen in Nederland stellen hun geloof samen uit elementen van verschillende 
religies / levensbeschouwingen. Hoe verandert dit fenomeen de traditionele Westerse zienswijze 
op religie en wat betekent deze transformatie voor de Nederlandse samenleving in de 21ste eeuw? 
Kalsky wil deze religieuze meerstemmigheid serieus nemen en de tekenen des tijds met een open 
vizier tegemoet treden. Zij pleitte in haar oratie dan ook voor een 'polyfone theologie' die dialogisch 
van aard is. De tekst van de oratie en een video-impressie van de plechtigheid zijn te vinden via de 
volgende link: http://www.manuelakalsky.nl/manu.htm 
 
Voorafgaand aan de oratie werd in de ochtend in De Nieuwe Liefde te Amsterdam een mini-
symposium georganiseerd met als thema: 'God is ieder ogenblik nieuw. Religieuze diversiteit in het 
denken van Edward Schillebeeckx. Sprekers waren prof. dr. Hermann Häring, prof. dr. Manuela 
Kalsky, dr. Huub Oosterhuis en prof. dr. Peter Nissen. Dagvoorzitter en gespreksleider was Arjan 
Broers.  
 
3. Onderzoek leerstoel 
 
In 2012 werd de basis gelegd voor het nieuwe DSTS-onderzoeksprogramma, dat mede vanuit de 
leerstoel wordt uitgevoerd. Zoals onder punt 2 reeds gezegd, zal de focus van dit onderzoek liggen 
op het fenomeen ‘multiple religious belonging’ (MRB): het verschijnsel dat mensen in (West-) 
Europa, en dus ook in Nederland, zich door elementen uit meerdere religieuze tradities laten 
inspireren. In 2012 werd een onderzoeksplan voor het DSTS opgesteld als ook een aanvraag bij 
NWO ingediend in het kader van het NWO-programma ‘Religie in de moderne samenleving’. De 
onderzoeksopzet valt uiteen in twee deelprojecten. Het eerste is hermeneutisch van aard en richt 
zich op een conceptuele verheldering van het verschijnsel MRB. Het onderzoek van de 
leerstoelhouder richtte zich in 2012 met name op de postkoloniale theorievorming rondom hybride 
identiteitsconcepten. Het tweede deelproject van het onderzoeksprogramma is empirisch opgezet 
en onderzoekt met behulp van kwalitatief en kwantitatief onderzoek het verschijnsel van MRB in de 
Nederlandse samenleving.  
In december 2012 werd bekend dat de aanvraag bij NWO in het voortraject positief werd 
beoordeeld en door is naar de tweede ronde. De uitvoering van het onderzoeksprogramma vindt in 
samenwerking met prof. dr.  A. van der Braak, hoogleraar boeddhistische filosofie, plaats. Het 
bericht of het onderzoek wel of niet in aanmerking komt voor NWO financiering wordt in juni 2013 
verwacht. 
 
In het voorjaar van 2012 werd eveneens vanuit de leerstoel in samenwerking met prof. dr. H. 
Stoffels (sectie praxis VU) een aanvraag bij NWO ingediend in verband met het thema ‘multiple 
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religious belonging’. De promotiebeurs was bedoeld voor leraren aan een HBO instelling. De 
aanvraag, ingediend in samenwerking met de Kennisinstelling voor hoger onderwijs, onderzoek en 
ondernemen Windesheim, kwam eveneens door de eerste ronde heen, maar werd in tweede 
instantie afgewezen. 
 
De leerstoelhouder begeleidde in 2012 de promovendi Nora Asrami (promotor), Hanneke van der 
Korst (promotor samen met prof. dr. R. Ganzevoort) en Adriana Balk (co-promotor) (zie 5d). 
 
4. Activiteiten leerstoel 
 
De eerste publieksactiviteit in het kader van de Edward Schillebeeckx leerstoel vond plaats in juni 
2012. De uit Irak afkomstige en in de VS levende moslima Zainab Al-Suwaij, oprichter en directeur 
van het American Islamic Congress, gaf op 13 juni een goed bezochte masterclass aan studenten 
van de VU en andere geïnteresseerden. De titel van haar masterclass luidde 'A 'new we' between 
the West and the Arab World – exciting challenge or mission impossible?'.  
De dag daarna waren er twee bijeenkomsten met Al-Suwaij in De Nieuw Liefde. De 
middagbijeenkomst droeg de titel ‘An Arab Spring for women?’ Yasser Ellethy (VU) en Monique 
Samuel hielden co-referaten. Haar publiekslezing in de avond had als titel 'Living together 
interreligiously'. Naima Azough trad zowel 's middags als 's avonds op als gespreksleider en/of 
interviewer. Beide bijeenkomsten in De Nieuwe Liefde trokken een behoorlijk aantal 
belangstellenden, en er verschenen o.a. interviews met haar in de grote dagbladen (NRC, Trouw).  
 
In 2012 is er vanuit de leerstoel uitgebreid contact geweest met Dr. Hans Ucko, voormalig 
secretaris voor Joods-Christelijke relaties en interreligieuze dialoog van de Zweeds-Lutherse Kerk 
en voormalig programmasecretaris van de ‘Office on Interreligious Relations and Dialogue’ van de 
Wereldraad van Kerken in Geneve. Het doel was om een samenwerkingsproject op te zetten met 
betrekking tot culturele en religieuze diversiteit in Europa. Voor januari 2013 was een internationale 
startconferentie gepland. Uiteindelijk waren sommige van de beoogde deelnemers niet in de 
gelegenheid om in januari aan een dergelijke expertmeeting deel te nemen, waardoor de 
bijeenkomst werd afgelast. 
 
5. Overzicht activiteiten 1 januari 2012 - 1 december 2012 
 
a)  Sectievergaderingen Praxis / Godsdienstfilosofie + Verg. Godsdienstwetenschappen 
De leerstoel werd in eerste instantie ondergebracht bij de sectie Praxis van de Faculteit der 
Godgeleerdheid. Na drie maanden werd de leerstoel overgeplaatst naar de sectie 
Godsdienstfilosofie en Vergelijkende Godsdienstwetenschappen. 
De leerstoelhouder nam deel aan de sectievergaderingen, die behalve in de zomermaanden over 
het algemeen eens per maand plaatsvonden (3x Praxis, 6x GF+VGW).  
 
b)  Participatie hooglerarenberaad 
De leerstoelhouder nam regelmatig deel aan het hooglerarenoverleg dat eens per maand 
gehouden wordt (9x in 2012). 
 
c)  Colleges  
Voorjaar  Op verzoek van het faculteitsbestuur Godgeleerdheid gaf Manuela Kalsky colleges 

feministische theologie met bijbehorend paper.  
20 juni  Afsluitend college in de reeks ‘Religie in het Publieke Domein’ van Annewieke 

Vroom. Het college vond plaats in De Nieuwe Liefde te Amsterdam. 
 
d)  Begeleiding promovendi 
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 
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Adriana Balk: Incest, godsbeelden en posttraumatische groei 
Co-promotor met als promotor prof. dr. Ruard Ganzevoort 
 
e)  Begeleiding masterstudenten 
Suzan Doodeman - begeleiding masterscriptie 'Muslim women’s freedom. Constructing agency at 
the intersection of being woman and religious in Dutch society', samen met prof. dr. Ruard 
Ganzevoort. Aan deze scriptie werd op 17 januari 2013 (tijdens de VU Graduation Week 'Faith in 
research') de MA Scriptieprijs 2012 van de faculteit der Godgeleerdheid VU toegekend.  
 
f)  Aanvraag onderzoeksprojecten bij NWO  
Voorjaar 2012  Promotiebeurs leraren, ‘Dwarse verbindingen. Levensbeschouwelijke en 

religieuze diversiteit als uitdaging voor HBO-minors,’ Ruth Hessel, 
Windesheim (Zwolle). Aanvraag samen met prof. dr. Hijme Stoffels 
ingediend.  

Najaar 2012  Aanvraag NWO-project 'Multiple Religious Belonging'.  
 (In samenwerking met prof. dr. A. van der Braak) 
  
g)  Beoordeling aanvragen onderzoeksprojecten als reviewer 
November 2012  Gutachten (projectbeoordeling) voor het Duitse Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF), Bonn. 
December 2012  Reviewer bij Humanities in the European Research Area (HERA). 
 
h)  Lid curatorium bijzondere leerstoel Kerk en Wereld aan de PThU-Groningen 
Manuela Kalsky maakt deel uit 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 prof. dr. Joep de Hart. Op 8 mei vond een vergadering plaats, waar de reeds 
uitgevoerde werkzaamheden en het toekomstige beleid besproken werden. 
 
i)  Lezingenreeks in De Nieuwe Liefde 
Opzet en uitwerking lezingenreeks ‘3000 jaar nieuw wij’, in samenwerking met prof. dr.  
Peter-Ben Smit en de sectie Bijbelwetenschappen. Wegens onvoldoende belangstelling afgelast. 
 
j)  Overige activiteiten  

• 20 januari: Presentatie onderzoeksprogramma van het DSTS ‘Op zoek naar een nieuw wij 
in Nederland’ met de bijbehorende multimediale website Nieuwwij.nl. tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de Faculteiten Godgeleerdheid en Wijsbegeerte.  

• 10 april: Deelname aan bijeenkomst VU-onderzoeksnetwerk migratie, globalisering,  
etnische en religieuze diversiteit (prof. dr. T. Sunier). 

• 13 juni: Organisatie masterclass Zainab Al-Suwaij (Godgeleerdheid-VU). 
• 14 juni: Organisatie en begeleiding lezingen Zainab Al-Suwaij in De Nieuwe Liefde. 
• 12 november: Organisatie en bijdrage mini-symposium 'God is ieder ogenblik nieuw: 

Religieuze diversiteit in het denken van Edward Schillebeeckx' in De Nieuwe Liefde ter 
gelegenheid van oratie Manuela Kalsky. 

• 12 november: Oratie Manuela Kalsky (VU). 
 
6.  Paper presentaties tijdens academische bijeenkomsten  
 

• 19 april: ‘In search of “a new we” connecting the differences’, conference ‘Theology in the 
Plural - Dialogue in World Religions’, Hamburg University (18-21 april). 

• 26 juni:  ‘The contribution of Theo Witvliet to the ecumenical movement’, Kampen PThU 
Expert meeting t.g.v. het afscheid van prof. dr. Volker Küster. 

• 10 oktober: ‘In search of a 'new we' in the Netherlands. Interreligious multimedia projects 
and their contribution to social cohesion’, Symposium 'Religion and Social 
Cohesion: culture, identity and practice, China Renmin University, Beijing (9-12 
oktober).  
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7.  Publicaties 
 
a) Boeken 

• Bakker, C., Berg, B. van den, Broers, A., Fortuin-van der Spek, C., Kalsky, M., Roemer, J. 
& Wassink, H. (2012). Identiteit in beweging. Essays en verhalen over schoolontwikkeling. 
Amersfoort: CPS. 

• Kalsky, M. & Nissen, P.J.A. (2012), A Glance in the Mirror. Dutch and Polish religious 
cultures (Kultur und Religion in Europa, Band 9), LIT Verlag, Münster/Berlin/Wien/London. 

 
b) Inaugurele rede 

• Maak het verschil! Over religieuze diversiteit en het verlangen naar een nieuw wij. 
Inaugurele rede, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam 2012. 

 
c) Artikelen 

• ‘Heil im alltäglichen Leben. Weiterdenken mit Edward Schillebeeckx in einer multireligiösen 
und multikulturellen Gesellschaft’, in: T. Eggensperger, U. Engel & A.F. Mendez Montoya 
(Eds.), Edward Schillebeeckx: Impulse für Theologien, Matthias-Grünewald-Verlag, 
Ostfildern, 2012, 211-229.  

• ‘Introduction’.,in: M. Kalsky & P.J.A. Nissen (Eds.), A Glance in the Mirror. Dutch and Polish 
religious cultures, (Kultur und Religion in Europa, Band 9) LIT Verlag, 
Münster/Berlin/Wien/London 2012, 63-76. 

• ‘Religious Diversity as a Challenge to Theology. The research projects of the Dutch 
Dominican Study Centre for Theology and Society’, in: M. Kalsky & P.J.A. Nissen (Eds.), A 
Glance in the Mirror. Dutch and Polish religious cultures (Kultur und Religion in Europa, 
Band 9), LIT Verlag, Münster/Berlin/Wien/London 2012, 63-76. 

• ‘Over religieuze metamorfosen en schuivende identiteiten’, in: C. Bakker, B. van den Berg, 
A. Broers, C. Fortuin-van der Spek, M. Kalsky, J. Roemer & H. Wassink (Eds.), Identiteit in 
beweging. Essays en verhalen over schoolontwikkeling, CPS, Amersfoort: 2012, 24-31. 

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

• ‘Project W!J - Denken in veelvoud’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 68 (2012) 2, 85-92. 
• ‘Der Auftrag der Ordensfrauen und -männer in einer säkularisierten Welt’, link: 

http://www.ordensgemeinschaften.at/publikationen/texte/ordensnachrichten/44-
publikationen/texte/referate/408-auftrag-ordensfrauen-ordensmaenner-saekularisierte-welt. 

 
d) Boekrecensies 

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

• Culture and Transcendence. A Typology of Transcendence. Tijdschrift voor Theologie, 52 
(2012) 4, 400. 

 
e) Tijdschriftredactie 

• Lid Redactieraad Tijdschrift voor Theologie. 
 
f) Lezingen – internationaal 

• 22 april: ‘Plurale religiositeit en kerkvorming’, Studiemiddag ‘Kerk van onderuit’, 30 jarig 
bestaan van Dominicus Gent, België; 

• 10 juli: ‘Traditionen im Dialog: Auf der Suche nach einem neuen Wir’, 
Sommerstudientagung Katholischer Frauenbewegung Österreichs, Innsbruck, Oostenrijk; 

• 01 oktober: ‘Migration and Integration in the Netherlands’,  Opening Speech of the 
International Conference ‘The Challenge of Migrant Communities: Revisiting Integration’, 
Dutch module of the European Project for Interreligious Learning (EPIL), 
Dominicanenklooster Huissen; 

• 20 november:  ‘Der Auftrag der Ordensfrauen und -männer in einer säkularisierten Welt’, 
Superiorenkonferenz der Ordensgemeinschaften Österreich, Wenen, Oostenrijk. 

 

http://www.ordensgemeinschaften.at/publikationen/texte/ordensnachrichten/44-publikationen/texte/referate/408-auftrag-ordensfrauen-ordensmaenner-saekularisierte-welt
http://www.ordensgemeinschaften.at/publikationen/texte/ordensnachrichten/44-publikationen/texte/referate/408-auftrag-ordensfrauen-ordensmaenner-saekularisierte-welt
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g) Lezingen - nationaal 
• 09 februari: ‘Meervoudige religieuze identiteit als een weg naar wijsheid’, NPB-gemeente, 

Bennekom. 
• 23 februari: ‘Het belang van interreligieuze ontmoetingen’, openingsconferentie 'Preken in 

Mokum', Amsterdam. 
• 06 maart: ‘Multireligieuze spiritualiteit’, Regentessekerk, Apeldoorn. 
• 09 maart: Reactie op de lezing van dr. Helene Egnell, Symposium bij boekpresentatie 

Dubbele dialoog. Vrouwen en mannen interreligieus in actie, VU Amsterdam. 
• 18 maart: ‘Een nieuw W!J’, Denkstof, Zutphen. 
• 20 maart: ‘Een ontmoeting met het jodendom: permanent leren’, ontmoetingsdag Kerk en 

Israël, Nijmegen. 
• 11 april: Lezing en leiding ochtend “Tafel van Twaalf”, Unie Nederlandse Katholieke 

Vrouwenbeweging, Den Bosch. 
• 13 april: ‘Religie - splijtzwam of bindmiddel?’, Zincafé, Koog aan de Zaan. 
• 02 juni: ‘Hoe kunnen we onze onderlinge verschillen vruchtbaar maken en ons met elkaar 

verbinden?’, Symposium 'De kracht van verscheidenheid' Apostolisch Genootschap, Delft. 
• 04 juni: ‘Het nieuwe wij’, studiedagen studentenpastores, Dominicanenklooster Huissen. 
• 19 juni: Reactie op 'Culture and Transcendence: A Typology of Transcendence', 

Symposium Culture and Transcendence, VU Amsterdam. 
• 27 augustus: ‘Identiteit: Waarom zij we op zoek naar verbindingen?’ Stuurgroep Identiteit 

en Diversiteit, VU Amsterdam.  
• 19 september: ‘Samen op weg naar een nieuw wij’, Inspiratiedagen bij de Protestants 

Christelijke Ouderenbond (PCOB), Zoetermeer. 
• 30 september: ‘Leven in een samenleving met een diversiteit aan culturen’, Oecumenische 

basisgemeente / Doopsgezinde Gemeente, Apeldoorn. 
• 25 oktober: ‘Samen op weg naar een nieuw wij’, Inspiratiedagen bij de Protestants 

Christelijke Ouderenbond (PCOB), Tiel. 
• 15 november:  ‘Samen op weg naar een nieuw wij’, Inspiratiedagen bij de Protestants 

Christelijke Ouderenbond (PCOB), Assen. 
• 27 november:  ‘Nederland op zoek naar een nieuw wij’, Zusters van de Goddelijke 

Voorzienigheid, Tegelen. 
• 28 november: Inleiding bij studentendebat 'Weg met het Grote Verhaal: stelen als deugd!’, 

Faculteit der Godgeleerdheid, VU Amsterdam.  
 
h) Interviews - Theologisch Elftal Trouw 

• 11 januari: ‘Het kwaad is een werkwoord’.  
• 04 april: ‘Pauselijk pensioen kost macht’.  
• 01 juni: ‘Zelfverbranding van Tibetanen’.  
• 05 oktober: ‘Omgaan met vrijheid is moeilijk’.  
• 30 november:  ‘DNA liever alleen als check’.  
• 28 december:  ‘Niet alleen oog hebben voor het negatieve’.  

 
i) Interviews – TV 

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

http://www.zinweb.nl/media/2012/08/22/vrouwen-zijn-bij-uitstek-bruggenbouwers. 
 
j) Interviews – radio 

• 17 november:  n.a.v. oratie, Interview voor Kruispunt-radio, KRO,  
http://www.rkk.nl/kruispuntradio/archief/2012/detail_objectID751015.html. 

• 18 november:  n.a.v. oratie, Interview voor Schepper & Co. NCRV,  
http://schepperencoradio.ncrv.nl/ncrvgemist/18-11-2012/schepper-co. 

 
k) Interviews – tijdschriften 

• ‘Ik zie een Nederland voorbij de hokjesgeest’, in: Perspectief, (2012) maart, PCOB, 16-19. 

http://www.zinweb.nl/media/2012/08/22/vrouwen-zijn-bij-uitstek-bruggenbouwers
http://www.rkk.nl/kruispuntradio/archief/2012/detail_objectID751015.html
http://schepperencoradio.ncrv.nl/ncrvgemist/18-11-2012/schepper-co
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• ‘Leren omgaan met verschillen is de uitdaging van onze tijd’, in: Nieuwsbrief Unie NKV 5 
(2012) 2, 2-3. 

• ‘Identiteit: een project van de toekomst’, in: Nieuwsbrief Vrouwensynode (2012) 91, 6-7. 
• ‘Een nieuw W!J. Bikram Lalbahadoersing in gesprek met Manuela Kalsky’, in: Prana 38 

(2012) 1, 23-27. 
• ‘Manuela Kalsky bedrijft theologie op het marktplein - Tegenstellingen overbruggen is mijn 

levensmotto’, in: Volzin, Magazine voor zinvol leven 11 (2012) 24, 21-23. 
• ‘Overbruggen van verschillen,’ rondetafel discussie in: De Stroom (2012) 8, Apostolisch 

Genootschap, 30-32. 
 
 
1 april 2013 / M. Kalsky 
 
 
 


