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Jaarverslag  2014 
Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving 

 
1. Achtergrond 
Sinds 1 januari 2012 is de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving 
aan de faculteit Godgeleerdheid van de VU gevestigd. De leerstoel is een initiatief van het 
Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en De Nieuwe Liefde 
(DNL). 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. 
Daartoe is de leerstoelhouder werkzaam op het terrein van de theologische reflectie op 
religieuze transformaties in de hedendaagse samenleving. De leerstoel wordt bekleed door 
DSTS-directeur Manuela Kalsky.   
 

2. Curatorium 
In het curatorium van de leerstoel hebben zitting: prof. dr. Hijme Stoffels (VU), drs. Ida 
Overdijk (DNL), prof. dr. Ruard Ganzevoort (VU) en prof. dr. Peter Nissen (vz. - DSTS). Het 
curatorium kwam bijeen op 23 mei. Het jaarverslag 2013 werd besproken en er werd vooruit 
gekeken naar de activiteiten gedurende het lopende jaar. 
 

3. Onderzoek leerstoel 
Op 1 december 2013 ging het NWO-onderzoeksproject Multiple Religious Belonging: 
Hermeneutical and empirical explorations of hybrid religiosity van start. In dit onderzoek 
wordt door middel van conceptueel-hermeneutisch en empirisch onderzoek het verschijnsel 
van multiple religious belonging in kaart gebracht. Het hermeneutische deelonderzoek wordt 
uitgevoerd door Daan  Oostveen (PhD) 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 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-1/3/2014). Zij 
wil met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden er zicht op krijgen 
hoeveel mensen in Nederland zich reeds vertrouwd voelen met de praktijk van multiple 
religious belonging en in welke vorm 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. 
 
Op 27 februari vond een kick-off meeting van het onderzoeksproject in De Nieuwe Liefde 
plaats, met vertegenwoordigers van de bij het onderzoek betrokken maatschappelijke partners 
(DSTS, De Nieuwe Liefde, IKON TV, SCP, Dienst geestelijke verzorging DJI, VGVZ, 
Opleidingen geestelijke verzorging UvH, Dominicanenklooster Huissen, Nieuwwij.nl) en de 
leden van de klankbordgroep (o.a. prof. dr. Joep de Hart, prof. dr. André Droogers 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. In november werd onderzoeksbureau 
Motivaction geselecteerd om een representatieve steekproef over multiple religious belonging 
uit te voeren. 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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Om de drie weken kwam het onderzoeksteam bij elkaar om de voortgang van de afzonderlijke 
deelonderzoeken met elkaar te bespreken. Op 28 mei gaf Manuela Kalsky een presentatie van 
het MRB-onderzoek op een NWO-bijeenkomst ‘Religie in de moderne samenleving’ in 
Utrecht. Om de drie weken kwam het onderzoeksteam bij elkaar om de voortgang van de 
afzonderlijke deelonderzoeken met elkaar te bespreken. 
  

4. 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) ‘Religie doet ertoe’ voor 
haar rekening. Naast Kalsky en Van der Borght bestond de voorbereidende commissie uit Joel 
Friso (coördinator), Renske Feikema (pr) en Marcel Barnard (PThU). Vanaf het najaar waren 
tweewekelijkse bijeenkomsten onder leiding van de leerstoelhouder. Het brede netwerk 
waarover de leerstoel via het multimediale project Nieuwwij.nl beschikt, werd succesvol 
ingezet voor de pr van de Graduation Week. Het afsluitend hoogtepunt vormde de lezing van 
de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog. Het was een geslaagde GW, zowel inhoudelijk als 
ook wat de promotie voor de faculteit der Godgeleerdheid betreft.  
  
Het faculteitsbestuur van de theologische faculteit heeft op basis van de positieve evaluatie 
besloten ook in 2015 een driedaags symposium onder het motto ‘Religie doet ertoe’ plaats te 
laten vinden. Deze keer zullen de drie dagen onder het thema ‘Religie doet ertoe’ geheel en al 
gericht zijn op de wisselwerking tussen wetenschap en samenleving op het gebied van religie. 
Wederom is de leerstoelhouder vanwege haar specialisatie op het gebied van theologie en 
samenleving gevraagd de inhoudelijke organisatie en leiding van de drie dagen in 
samenwerking met de PThU (Klaas Spronk) en de Communicatieafdeling van de VU (Elize 
Brolsma – later vervangen door Tessa Rooze – en Doede van der Hoeven) op zich te nemen. 
Deze bijeenkomst vindt van 2-4 maart 2015 in samenwerking met de PThU plaats.  
De tweewekelijkse bijeenkomsten ter voorbereiding van dit evenement gingen in september 
2014 van start.  
 
In oktober en december 2014 was prof. dr. Katharina von Kellenbach ‘Researcher in 
Residence’ bij de faculteit Godgeleerdheid. Dit gastonderzoekerschap van prof. dr. Von 
Kellenbach was tot stand gekomen door bemiddeling van leerstoelhouder Manuela Kalsky. 
Katharina von Kellenbach, hoogleraar religiestudies aan het St. Mary College van Maryland 
(VS), is met name bekend vanwege haar onderzoek naar het concept van schuld en vergeving 
bij daders gedurende het nazi-regime. Gedurende haar tweemaandelijkse verblijf aan de 
faculteit der Godgeleerdheid in oktober en december 2015 fungeerde de leerstoelhouder als 
“collega-gastvrouw”.  
 

5. Edward Schillebeeckx-bijeenkomst in De Nieuwe Liefde 
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 100 
jaar zou zijn geworden. In de ochtend werd de DSTS-uitgave De spiritualiteit van Meister 
Eckhart. Een dominicaanse mysticus in een multireligieuze samenleving (red. A. Van der 
Braak) gepresenteerd. In de middag hield prof. Ruben Habito een lezing onder de titel 
‘‘Interreligious Encounters and Multiple Religious Belonging: New Horizons for Christian 
Theology’. Een dag eerder had in De Nieuwe Liefde onder grote belangstelling een expert 
meeting plaatsgevonden.  
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6. 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, uigegeven door 
Skandalon. Deze dag werd voorbereid door Ida Overdijk, Franck Ploum en Manuela Kalsky 
en was een samenwerkingsproject van IKON, DSTS en Nieuwe Liefde.  
 
Op 16 juni was de Amerikaanse godsdienstsocioloog prof. dr. José Casanova op uitnodiging 
van de leerstoelhouder te gast in de Nieuwe Liefde voor een expert meeting en een 
publiekslezing. Bij de multidisciplinaire expert meeting in de middag stond het thema van het 
NWO-onderzoeksproject centraal naar multiple religious belonging. Tweeëntwintig collegae 
uit verschillende disciplines namen deel aan de bijeenkomst. De publiekslezing in de avond 
droeg de titel: ‘The Challenge of Religious Diversity. What can European Societies learn 
from the US Experience?’. Beide bijeenkomsten werden door de leerstoelhouder geleid. Zij 
hield ook een interview met Casanova dat op de website Nieuwwij.nl als video verscheen. Zie  
http://www.nieuwwij.nl/video/kalsky-interviewt-casanova/. 
 
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/dnltv/een-nieuwe-wereld---internationaal-
bijbelsymposium.10.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 nazi-
veroordeelden’.  

 
7. Internationaal 
Manuela Kalsky maakt in 2014 deel uit van het International Advisory Board van het 
onderzoeksproject ‘Religion und Dialog’ van de Akademie der Weltreligionen, Universität 
Hamburg. Andere leden van dit gremium zijn em. prof. dr. Paul Knitter (Vanderbilt), prof. dr. 
Perry Schmidt-Leukel (Münster), prof. dr. Reinhold Bernhardt (Basel) en prof. dr. Volker 
Küster (Tübingen).  
In die hoedanigheid nam Kalsky van 5-7 februari deel aan het onderzoekscolloquium van dit 
project aan de universiteit van Hamburg. 
 

8. Begeleiding promovendi  
Manuela Kalsky begeleidde in 2014 vijf promovendi:  
o Nora Asrami: Identiteitsontwikkeling van jongvolwassen moslims in Nederland,  
 Promotor met als co-promotor dr. Alma Lanser-van der Velde. 
o Daan Oostveen: Hermeneutische aspecten van Multiple Religious Belonging, 

Promotor samen met prof. dr. André van der Braak. 
o Hanneke van der Korst: Gender-sensitief justitiepastoraat, 
 Promotor samen met prof. dr. Ruard Ganzevoort. 
o Adriana Balk: Incest, godsbeelden en posttraumatische groei, 
 Promotor samen met prof. dr. Ruard Ganzevoort. 
o Huub Purmer: Meaning and Leadership in Emerging Communities, 
 Promotor samen met prof. dr. Joke van Saane. 
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9. Overige academische activiteiten VU  
Participatie Hooglerarenberaad en sectievergaderingen Godsdienstfilosofie en Vergelijkende 
Godsdienstwetenschappen  
Manuela Kalsky nam regelmatig deel aan de maandelijkse sectievergaderingen en het 
hooglerarenberaad. 
 
Lid Curatoria  
o Vergadering curatorium Kerk en Wereld-leerstoel, PThU Groningen, 15 mei.  
o Vergadering curatorium leerstoel Kerk in de context van de Islam, VU, 14 oktober. 
 
Lid promotiecommissie 
o Joantine Berghuijs, titel proefschrift: New Spirituality and Social Engagement. De 

promotie vond plaats aan de Universiteit Utrecht op 20 maart. 
 
Overige activiteiten aan de VU 
o 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. 

o Deelname cursus begeleiding promovendi, 2/3/20 juni. 
o Opening academisch jaar met aansluitende bijeenkomst PThU, 1 september. 
o Deelname oratie Heleen Zorgdrager, PThU, 30 oktober. 
o Deelname aan expertmeeting met Francis Clooney, VU, Amsterdam, 13 november. 
o Deelname aan expertmeeting van de Religiekring Universiteit van Amsterdam, 22 

november.  
o Deelname brainstorm over ‘vertrouwen’ met Felix Rottenberg, VU, 2 december. 
o Deelname bijeenkomsten over theologische identiteit van de faculteit (Kees v.d. 

Kooi/Willie v.d. Merwe).  
 

10. Publicaties/Papers/Peer reviews/Conferenties/Nominaties 
Boeken 
o Manuela Kalsky, Frieda Pruim, Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van 

religies. Vught: Skandalon, 2014.  
 
Artikelen in boeken 
o Met Frieda Pruim: ‘Woord vooraf’, in: Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen 

van religies. Vught: Skandalon, 2014, 7-12. 
o ‘Slotbeschouwing: Voorbij de hokjesgeest op zoek naar wijsheid’, in: Flexibel geloven. 

Zingeving voorbij de grenzen van religies. Vught: Skandalon, 2014, 163-196. 
o ‘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. (W) 

o ‘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. 

o ‘In Search of a "New We" in the Netherlands: Interreligious Multimedia Projects and 
their Contribution to Social Coherence’, in: André van der Braak (ed.), Religion and 
Social Cohesion (werktitel). Verschijnt in 2015. (W) 
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o ‘Embracing diversity. How to Live in a World of Religious Pluralism?’, in: Reinhild 
Traitler (ed.), Towards a Pedagogy of the Plural. Verschijnt in 2015. 

 
Artikelen in tijdschriften 
o ‘Waar voelt u zich thuis?’, in: Dispuutnieuws Katholiek Vrouwendispuut, 40 (2014) 1, 

maart 2014, 24-29.  
o ‘Ruimte voor verschil’, in: De Linker Wang, (2014) 4, oktober 2014, 24.  
o ‘Je thuis voelen’, in: Dominicuskrant, 34 (2014) 335, 2 november, 16-17. 
o ‘Auf der Suche nach einem neuen Wir’, in: Junge Kirche, (2014) 1, 32 + 37-38. 
 
Artikelen op internet  
o ‘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-a-new-
we-website-Fryshuset-Stockholm-1.pdf. 

o Met Frieda Pruim, ‘Alle geloven komen samen in mijn hart’, op: 
http://www.nieuwwij.nl/interview/alle-geloven-komen-samen-mijn-hart/ 

o 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 

 
Papers e.d. op conferenties 
o 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. 

o Paper ‘Theology: A Transreligious Enterprise’ tijdens conferentie ‘Idol and Grace’, 1-4 
april 2014, Universität Münster, 3 april. 

o ‘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.  

o Panelvoorzitter ‘Pentecostalism’ bij Summer School / Intensive Study Programme 
‘Christianity in Asia 2014’, Universität Münster, (17-19 september), 18 september. 

 
Peer reviews 
o Peer review voor Tijdschrift voor Theologie, 29 april. 
 
Nominaties 
o ‘Theologe van het jaar’, De Nacht van de Theologie in De Rode Hoed, Amsterdam, 21 

juni. 
 
Deelname aan internationale conferenties  
o ‘Toward a New Paradigm for Peace and Human Development’, International Leadership 

Conference van de Universal Peace Federation in Seoul (Zuid-Korea), op uitnodiging 
van de United Peace Federation, 9-13 februari.  

o Deelname aan het International Theological Colloquium ‘Missio inter gentes - The 
Future of Christian Mission in Asia’, Universität Münster, met aansluitende inaugurele 
rede van prof. dr. Norbert Hintersteiner, 4-5 december. 
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11. Gastcolleges, lezingen en presentaties 
Gastcolleges  
o Gastcollege i.h.k.v. het thema Globalisering en Identiteit, Filosofie Oost-West, Utrecht, 

15 maart. 
 

Lezingen en presentaties 
o ‘Oude en nieuwe spiritualiteit en de verhouding van nieuwe spiritualiteit tot de 

christelijke traditie.’ Lezing voor PKN-gemeente Naaldwijk, 30 januari. 
o ‘Vanuit het Wij ontstaan de goede dingen.’ Lezing voor Remonstrantse Gemeente, 

Alkmaar, 8 maart. 
o Deelname aan politiek debat ‘Interreligieuze dialoog is dood’. Haagse Raad voor 

Levensbeschouwing en Religie/ProDemos, Den Haag, 11 maart. 
o Studiedag met dominicanen over multiple religious belonging in Voorschoten, 14 maart. 
o Gespreksleider bij bijeenkomst met Esther Mombo, De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 17 

mei. 
o Bijdrage aan opening nieuwe kantoor PaRDeS, De Nieuwe Poort, Amsterdam, 25 mei. 
o Inleiding bij boekpresentatie Flexibel Geloven, De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 9 juni. 
o ‘Preaching on the marketplace: dealing with religious differences in a pluralist society.’ 

Keynote speech, European Television Festival of Religious Programmes, Hilversum, 12 
juni.  

o Lezing over religieuze diversiteit in Nederland voor 26. Internationales Seminar für 
Interkulturelle Seelsorge und Beratung, in De Nieuwe Poort, Amsterdam, 17 september. 

o Inleiding op studiedag ‘Meerstemmig geloven’ over multiple religious belonging, 
Dominicanenklooster Huissen, 20 september.  

o Lezing ‘Wapen je met vrede’, Vredesweekbijeenkomst Werkgroep Jodendom, 
Christendom en Islam, Zaandijk, 22 september. 

o Lezing ‘De lieve vrede bewaren’, Werkgroep Bezinning & Inspiratie, Protestantse 
Gemeente Twello, 23 september.  

o Bijdrage aan 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.  

o Lezing over religieuze diversiteit en project W!J voor studenten van de universiteit 
München in De Nieuwe Poort, Amsterdam, 2 oktober. 

o Introductie van het boek Flexibel geloven bij Boekhandel Kirchner te Amsterdam, met 
Diana Vernooij, 7 oktober.  

o ‘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. 

o Herfstlezing ‘Flexibel Geloven’, Doopsgezinde gemeente Zeist, 15 oktober.  
o Podiumgesprek, Huis van Compassie, Nijmegen, 28 oktober.  
o Lezing voor Franciscanessen van Heythuysen, Heythuysen, 12 november. 
o Medewerking aan NRC-Café: ‘Is voetbal een religie?’ NRC-Café, Amsterdam, 13 

december.  
o Lezing op jubileumsymposium Interrreligieus Platform Sittard-Geleen, Geleen, 14 

december. 
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12. Media 
Video: 
o Bijdrage aan de documentaire ‘De derde weg’, Apostolisch Genootschap.  
o Portret door Evangelische Omroep i.v.m. nominatie theoloog van het jaar: 

http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/genomineerden-theologieprijzen-bekendgemaakt-
1/   

 
Radio:  
o Interview met de Boeddhistische Omroep Stichting, in De Nachtgast, naar aanleiding van 

publicatie Flexibel Geloven, 8 oktober. 
o Interview met Groot Nieuws Radio (Veenendaal) over Flexibel Geloven, 18 oktober. 

 
Interviews in kranten en tijdschriften:  
o ‘Kies de beste theoloog van 2013’, interview naar aanleiding van nominatie tot 

‘Theoloog van het jaar’, Nederlands Dagblad, 23 maart. 
o ‘Lessen voor een multireligieuze toekomst’, interview met Manuela Kalsky en Frieda 

Pruim in Geloven in Nederland naar aanleiding van publicatie Flexibel Geloven,  
4 augustus  
http://geloveninnederland.ning.com/page/m-kalsky-f-pruim. 

o  ‘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-bouwen-
tussen-mensen-de-grote-uitdaging-waarvoor-we-nu 

o ‘Geloven voor waaghalzen’, interview in Ad Valvas naar aanleiding van publicatie 
Flexibel geloven, 22 oktober: 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/geloven-voor-waaghalzen 

o ‘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. 

 
Interviews voor Theologisch Elftal Trouw 
o ‘Wilders sloopt alleen maar’, 21 maart. 
o ‘Blijf nuances zien, label mensen niet’, 2 mei. 
o ‘Dat de geliefde bij God is, troost niet meer’, 25 juli. 
o ‘Hoe gaan we om met ouderdom?’, 5 september. 
o ‘Geweld lokt alleen maar geweld uit’ (over terugkerende jihadgangers), 12 december. 
 
 

 
 


