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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 op initiatief van Huub Oosterhuis is vernoemd naar de 

dominicaanse theoloog Edward Schillebeeckx, is het verbinden van theologie en samenleving 

in de geest van Schillebeeckx. Daartoe reflecteert  de leerstoelhouder 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 (voorzitter − 

DSTS). Het curatorium kwam bijeen op 19 maart 2015. Het jaarverslag 2014 werd besproken 

en er werd vooruit gekeken naar de activiteiten in 2015. 

 

3. Nieuwe ontwikkelingen leerstoel in 2015 

In vergelijking met voorafgaande jaren werd in 2015 vooral aan de academische zichtbaarheid 

van de leerstoel buiten Nederland gewerkt. Tijdens internationale wetenschappelijke 

conferenties in o.a. Atlanta, Erfurt, Hamburg, Moskou, Sarajevo/San Diego zette de 

leerstoelhouder het onderzoek naar religieuze diversiteit en multiple religious belonging (mrb) 

op de kaart. In samenwerking met collegae in binnen- en buitenland werd zo het mrb-concept 

steeds meer geanalyseerd en geproblematiseerd. In 2016 zal bij Amsterdam University Press 

een boek verschijnen, waarin interdisciplinaire bijdragen over de waarheidsvraag in tijden van 

religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit centraal staan.  

 

Ook zijn in het afgelopen jaar de deuren naar het onderwijs aan de VU geopend. De 

leerstoelhouder verzorgde een HOVO-cursus aan de VU en in samenwerking met prof. dr. 

Thijl Sunier gaf zij in het najaar een module van twaalf colleges voor de honour-students van 

VU en UvA over ‘Religion, Identity and Violence’. In het vervolg wordt nader ingegaan op 

deze en andere activiteiten van de leerstoelhouder in 2015. 

 

4. Onderzoek leerstoel 

Op 1 december 2013 ging het NWO-onderzoeksprogramma ‘Multiple Religious Belonging: 

Hermeneutical and empirical explorations of hybrid religiosity’ van start. Door middel van 

conceptueel-hermeneutisch en empirisch onderzoek wordt het verschijnsel van multiple 

religious belonging in kaart gebracht. Leerstoelhouder Manuela Kalsky geeft samen met prof. 

dr. André van der Braak (hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere 

levensbeschouwelijke tradities, VU) leiding aan dit project. Gezamenlijk treden zij op als 

promotoren van de aan het onderzoeksproject verbonden promovendus, Daan Oostveen.  

 

Gedurende 2015 werd verder aan dit onderzoeksproject gewerkt, waarin DSTS/Nieuwwij, De 

Nieuwe Liefde (DNL), IKON-TV en de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in 

Zorginstellingen (VGVZ) als maatschappelijke partners fungeren. Er vonden regelmatig 

bijeenkomsten van het onderzoeksteam plaats, waar de vorderingen en plannen m.b.t. de 

verschillende onderdelen van het project werden besproken. 

 

Het hermeneutische deel van het onderzoek richt zich op het kritisch verhelderen van 

begrippen en categorieën die toegepast worden in de academische bestudering van religie, in 

het bijzonder vormen van hybride religiositeit. Er wordt aandacht besteed aan het westers 

theologisch discours op het gebied van multiple religious belonging en aan Japanse en 
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Chinese benaderingen van dit fenomeen. Op basis van een comparatieve studie zal zicht 

worden verkregen op (on)mogelijkheden en voorwaarden voor multiple religious belonging in 

de westerse context.  

 

Daarbij worden vier discoursen onderscheiden: traditioneel, lived religion, pluralistisch, en 

post-traditioneel. Daarnaast zijn verschillende conceptuele kaders geïnventariseerd waar 

sprake is van  religieuze hybriditeit (o.a. syncretisme, multiple religious identity, ongebonden 

spiritualiteit) en wordt een genealogische analyse uitgevoerd van de begrippen religion, 

belonging en multiple. De resultaten van deze hermeneutische verkenningen maken deel uit 

van het proefschrift van Daan Oostveen.  

 

In het empirische deelonderzoek zal met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve 

onderzoeksmethoden zicht worden verkregen op hoeveel mensen in Nederland zich reeds 

vertrouwd voelen met de praktijk van multiple religious belonging en in welke vormen dit 

fenomeen wordt beoefend. Dit deel van het mrb-onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Joantine 

Berghuijs (postdoc). 

 

In samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction is in december 2014 een representatieve 

steekproef getrokken over mrb in Nederland. De resultaten zijn in juni 2015 bekend gemaakt. 

Later zal op basis van deze gegevens een artikel in een academisch tijdschrift worden 

gepubliceerd. Tijdens de conferentie van de International Association for the History of 

Religion op 27 augustus in Erfurt, Duitsland, leidde Manuela Kalsky een internationaal mrb-

panel. Joantine Berghuijs en Daan Oostveen presenteerden daar de resultaten van hun 

onderzoek. Prof. dr. Catherine Cornille en prof. dr. Michael von Brück presenteerden 

eveneens een paper. Inmiddels zijn online vervolgenquêtes over mrb uitgezet en neemt 

Joantine Berghuijs in het kader van het kwalitatief-empirisch onderzoek interviews af met 

mrb’ers.  

 

Ook tijdens de conferentie van de American Academy of Religion (21-24 november) in 

Atlanta, werd aan het Nederlandse mrb-project een panelbijeenkomst toegekend. Manuela 

Kalsky presenteerde een paper, evenals andere internationale onderzoekers. In 2016 zal zij 

samen met André van der Braak een themanummer over mrb redigeren van het tijdschrift 

Open Theology van uitgeverij De Gruyter.  

 

Verder wordt er vanuit het mrb-project medewerking verleend aan het VU-onderzoeksproject 

Interfaith Spiritual Care van prof. dr. Ruard Ganzevoort. Ook de geestelijke verzorging vindt 

in toenemende mate plaats in de context van religieuze diversiteit en mrb. Anke Liefbroer 

MA MSc en dr. Joantine Berghuijs werken samen aan een vragenlijst voor dit 

onderzoeksproject. Ook is er een enquête opgesteld voor geestelijk verzorgers die lid zijn van 

de VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers), één van de maatschappelijke partners van 

het mrb-onderzoek.  

 

5.  Onderwijs 

o HOVO-collegereeks ‘Flexibel geloven voorbij de grenzen van religies: multiple religious 

belonging’ aan de VU, m.m.v. André van der Braak en Joantine Berghuijs, 5, 12, 19, 26 

februari.  

o Gastcollege over multiple religious belonging in de master-collegereeks ‘Building 

Interreligious Relations’, VU, 16 september. 

o Samen met prof. dr. Thijl Sunier, module ‘Religion, Identity and Conflict’ voor honours-

studenten van VU en UvA, VU, oktober-december. 
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6. Activiteiten leerstoel op de VU 

Van 2 t/m 4 maart vond op de VU onder leiding van de leerstoelhouder het driedaagse 

symposium ‘Religie doet ertoe’ plaats. Net als in het jaar ervoor stond tijdens deze dagen de 

interactie tussen wetenschap en samenleving centraal. Maatschappelijk actuele thema’s 

stonden op het programma, zoals de gebeurtenissen rondom het neerstorten van vlucht MH17 

en de vraag naar gezamenlijke – nieuwe en oude − rouwrituelen. Er kwamen vragen aan de 

orde, zoals: hoe kunnen we gezamenlijk rouwen in een multiculturele en multireligieuze 

samenleving? Wat voor nieuwe rouwrituelen zijn er en hoe verhouden die zich tot de 

verschillende religieuze tradities? Wat komen begrafenisondernemers tegen, 

ritueelbegeleiders, predikanten en pastores? Het werd een interactieve dag met verhalen uit 

praktijk, theoretische reflecties en workshops.  

 

De tweede dag stond in het teken van vooroordelen. De jongere generatie wetenschappers 

kwam aan het woord. Hoe wordt er gereflecteerd op islamofobie en antisemitisme? Waar 

liggen de wortels en kunnen religiewetenschappers en theologen hier iets tegen doen? Ook 

werd de hand in eigen boezem gestoken: tegen welke voor)oordelen en discriminatie lopen 

studenten op de VU aan? Daarnaast kon het publiek kennismaken met drie best practices: 

succesvolle praktijkvoorbeelden van interreligieuze ontmoeting en samenwerking.  

 

Op dag drie werd de vraag gesteld of er behoefte is aan een theologische ombudsman,  die 

voor de rechten van religieuze minderheden in ons land opkomt. Gelovigen zijn in het 

geseculariseerde Nederland inmiddels immers in de minderheid. 

 

Zo’n 350 personen bezochten de drie ‘Religie doet ertoe’-dagen en ook in de media werd er 

door middel van interviews en verslagen veel aandacht aanbesteed. Een compilatievideo van 

het symposium is te vinden op nieuwwij.nl: http://www.nieuwwij.nl/video/video-religie-doet-

ertoe/ 

 

In maart 2016 krijgt ‘Religie doet ertoe’ een vervolg. Centraal staat dan de vraag naar religie 

en levensbeschouwing in het onderwijs van de toekomst. De actuele aanleiding is het advies 

Onderwijs2032 dat Platform Onderwijs2032 in oktober 2015 aan de minister van OCW 

aanbood. In het najaar ging een voorbereidingsgroep, bestaande uit onderwijsdeskundigen 

(VU, Windesheim, Arkade), onder leiding van de leerstoelhouder met de inhoudelijke en 

coördinerende planning aan de slag. Het voorlopige programma is als bijlage toegevoegd.  

 

7. Edward Schillebeeckx-avond in De Nieuwe Liefde 

Onder de titel ‘Van God los: Het seculiere experiment’ werd op 18 november in het kader van 

de leerstoel de jaarlijkse Schillebeeckx-bijeenkomst in De Nieuwe Liefde georganiseerd. 

Hoofdgast was Hans Boutellier, directeur van het Verwey Jonker Instituut en bijzonder 

hoogleraar Veiligheid en Burgerschap aan de VU. Zijn nieuwste boek, Het seculiere 

experiment. Hoe we van God los gingen samenleven, was een week eerder verschenen. Daarin 

maakt hij aan de hand van persoonlijke ervaringen en analyses van criminaliteit, diversiteit, 

seksualiteit, gezag en sociale orde de balans op van vijftig jaar seculiere samenleving in 

Nederland. 

 

Na een inleiding op het boek door Boutellier, reageerden Felix Rottenberg (programmamaker 

en voorzitter van de Wiardi Beckman Stichting) vanuit de politiek en Manuela Kalsky vanuit 

theologisch perspectief op Boutellier’s analyse van ‘het seculiere experiment’. Aansluitend 

was er een podiumgesprek onder leiding van journalist Yvonne Zonderop, o.a. over de plaats 

van religie in een seculiere samenleving. Zihni Özdil, maatschappijhistoricus en 

wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit, gaf in een column zijn visie op geloof 

http://www.nieuwwij.nl/video/video-religie-doet-ertoe/
http://www.nieuwwij.nl/video/video-religie-doet-ertoe/
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en ongeloof in een seculiere samenleving; Amir Swaab zorgde voor een muzikale interpretatie 

van het thema.  

 

De bijeenkomst werd door zo’n 120 mensen bezocht. Een videoregistratie van de avond is te 

vinden op: http://denieuweliefde.com/programmas/van-god-los-het-seculiere-experiment-

.616.html of via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VSQn9tdHFLc. 

Een verslag van de avond is te vinden op: http://www.nieuwwij.nl/opinie/het-seculiere-

experiment-top-of-flop-2/. Zie voor de inhoudelijke bijdrage van de leerstoelhouder: 

http://www.nieuwwij.nl/verdieping/ik-ben-een-seculiere-theoloog/ 

 

8. Tweede Pinksterdag: Wijsheid − Voorbij alle wijsheid 

In 2014 werd op Tweede Pinksterdag in de Nieuwe Liefde voor het eerst een 

publieksbijeenkomst georganiseerd vanuit de leerstoel, in samenwerking met de IKON en De 

Nieuwe Liefde. De bedoeling was om hiervan een jaarlijks terugkerende activiteit te maken. 

Op 25 mei, Tweede Pinksterdag 2015, werd deze belofte ingelost. Het programma droeg de 

titel ‘Wijsheid − Voorbij alle wijsheid’ en stond in het teken van de boekpresentatie van het 

boek Zij is altijd soms. Vrouwelijke gestalten van compassie van zenleraar Ton Lathouwers. 

In een gesprek met IKON-presentator Colet van der Ven vertelde Lathouwers dat het boek 

een weerslag vormt van zijn levenslange zoektocht naar vrouwelijke symbolen van genade, 

compassie en erbarmen. Het eerste exemplaar van Zij is altijd soms overhandigde Lathouwers 

aan KRO/NCRV-presentator Annemiek Schrijver, die een gesproken recensie verzorgde.  

In de middag vonden verschillende workshops plaats rond meditatie, labyrint en het ritueel 

van de Keti Koti-tafel, een geritualiseerde herdenking van de afschaffing van de slavernij. De 

muzikale omlijsting werd verzorgd door Chazan Petra Katzenstein. Zij vertelde over het 

Hebreeuwse woord sjechina – een andere vrouwelijke gestalte van compassie – dat ‘Gods 

inwoning op aarde’ betekent en zong joodse liederen onder begeleiding van gitarist David de 

Vries. Het Maha Karuna Ch’an-koor onder leiding van Paul Triepels bracht gezongen soetra’s 

ten gehore.  

Manuela Kalsky en Colet van der Ven leidden samen het programma. Een verslag van de 

bijeenkomst is te vinden onder: http://www.nieuwwij.nl/video/video-ton-lathouwers-over-zij-

is-altijd-soms/ 

  

9. Internationale functies 

o International Advisory Board van het onderzoeksproject ‘Religion und Dialog’, 

Akademie der Weltreligionen, Universität Hamburg. Samen met em. prof. dr. Paul 

Knitter (Union Theological Seminary, New York), prof. dr. Perry Schmidt-Leukel 

(Münster), prof. dr. Reinhold Bernhardt (Basel) en prof. dr. Volker Küster (Mainz). Als 

adviseur nam Kalsky van 24 tot 26 juni deel aan de conferentie ‘Religion and Dialogue 

in modern Societies’ met de onderzoekers van dit project aan de universiteit van 

Hamburg. 

 

10. Begeleiding promovendi  

Manuela Kalsky begeleidde in 2015 zes 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 Adriana Balk: Incest, godsbeelden en posttraumatische groei. 

Promotor samen met prof. dr. Ruard Ganzevoort. 

http://denieuweliefde.com/programmas/van-god-los-het-seculiere-experiment-.616.html
http://denieuweliefde.com/programmas/van-god-los-het-seculiere-experiment-.616.html
https://www.youtube.com/watch?v=VSQn9tdHFLc
http://www.nieuwwij.nl/opinie/het-seculiere-experiment-top-of-flop-2/
http://www.nieuwwij.nl/opinie/het-seculiere-experiment-top-of-flop-2/
http://www.nieuwwij.nl/verdieping/ik-ben-een-seculiere-theoloog/
http://www.nieuwwij.nl/video/video-ton-lathouwers-over-zij-is-altijd-soms/
http://www.nieuwwij.nl/video/video-ton-lathouwers-over-zij-is-altijd-soms/
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o Huub Purmer: Meaning and Leadership in Emerging Communities. 

Promotor samen met prof. dr. Joke van Saane en prof. dr. Maarten Verkerk 

(Maastricht/Eindhoven). 

o Ghariba Loukouli: Muslim Families outside the Healthcare System: a Cross-Cultural 

Examination. 

Promotor samen met prof. dr. Hans Reinders. 

o Sin Ai Kim: Theological Analysis of Gender Discrimination among Korean Women 

Missionaries. 

Promotor met als co-promotoren dr. Miranda Klaver en dr. Nicola Slee (Queens, 

Birmingham). 

 

11. Overige academische activiteiten VU  

Participatie  

o Deelname aan het Hooglerarenberaad en de sectievergaderingen Godsdienstfilosofie en 

Vergelijkende Godsdienstwetenschappen. Sinds het najaar 2015: afdelingsvergaderingen 

en onderzoeksbijeenkomsten van Beliefs and Practices. 

o Lid Curatorium Kerk en Wereld-leerstoel, PThU Groningen. 

o Lid Curatorium leerstoel Kerk in de context van de Islam, VU. 

 

Lid promotiecommissies 

o Carlos Ham: gepromoveerd op 9 november, VU, 

Titel proefschrift: Empowering Diakonia: A Model for Service and Transformation in the 

Ecumenical Movement and Local Congregations 

o Ruthanne Crapo: promotie op 17 februari 2016, VU, 

Titel proefschrift: The Way of Love: Practicing an Irigarayan Ethic. 

 

Deelname en medewerking aan bijeenkomsten 

o Aanwezig bij het openingscollege van het academisch jaar, 31 augustus.  

o Deelname aan een brainstormsessie over de grondslag van de VU, 8 september. 

o Welkom namens theologische faculteit en gastvrouw bij een bijeenkomst met docenten 

en promovendi van Queen’s Foundation, Birmingham, 25 september.  

 

12. Diversen 

Stagiair 

Rosa van Bottenburg liep in het najaar stage bij de Edward Schillebeeckx-leerstoel en 

Nieuwwij in het kader van haar onderzoeksstage Religiewetenschappen van de Universiteit 

Leiden. Zij deed onderzoek naar de visie van moslima’s op vrijheid. De interviews die zij 

afnam in het kader van dit onderzoek werden op Nieuwwij gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld: 

http://www.nieuwwij.nl/interview/vrouwen-zijn-vrijer-in-de-islam-dan-mensen-denken/. 

 

European Project for Interreligious Learning (EPIL) 

In 2015 ging een nieuwe leergang van start van het European Project for Interreligious 

Learning (www.epil.ch). De leerstoelhouder is lid van het bestuur van dit project en verzorgde 

de werving van Nederlandse studentes voor de nieuwe leergang i.s.m. dr. Stella van der 

Wetering en dr. Geertje de Vries, die beiden als academische begeleiders van EPIL optreden. 

In het najaar 2015 vond de eerste module in Istanbul plaats, waar Kalsky een publieke lezing 

verzorgde over islamofobie in Europa. Als begeleider van de EPIL-studenten verzorgde zij 

een ochtend.  

 

http://www.nieuwwij.nl/interview/vrouwen-zijn-vrijer-in-de-islam-dan-mensen-denken/
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13. Publicaties/Papers/Conferenties 

Boeken 

o Het realistisch idealisme van een ‘nieuw wij’. Vijftiende J.H. van Oosbreelezing. Delft: 

Eburon 2015.  

 

Artikelen in boeken 

o 'Auf der Suche nach einem “neuen Wir”. Frauen in Umgang mit religiöser und kultureller 

Vielfalt', in: Anna Steinpatz, Silvia Artz, Dominik Elmer (Hrsg.), Katharinafeier 

Kritisch-theologisch-feministisch. Eine Nachlese. Frankfurt a.M.: Peter Lang Edition 

2015, 207-222. 

o ‘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 and 

Caifan Zhu (eds.), Religion and Social Cohesion. Western, Chinese and Intercultural 

Perspectives. Amsterdam: VU University Press, 2015, 169-179.  

o ‘How to Live in a World of Religious Pluralism’, in: Reinhild Traitler and Teny Pirri-

Simonian (eds.), Towards a Pedagogy of Religious Diversity. The European Project for 

Interreligious Learning 2002-2013. Antelias (Libanon): Printing House of the Armenian 

Catholicosate of Cilicia, 2015, 224-238.  

o ‘Die Suche nach dem guten Leben für Alle’, in: Ingrid Grave/Jordana Schmidt/Monika 

Zangerle (Hrsg.), Frauen in der Kirche? Unverzichtbar. Freiburg, Paulusverlag, 2015, 

89-94.  

 

Artikelen in tijdschriften 

o ‘Pelgrimeren in een multireligieus landschap‘, in: ICA Magazine, Instituut Culturele 

Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden, september 2015, 

18-20. 

 

Artikelen op internet  

o ‘Looking for a New We. Creating connectedness in pluralist societies’. Lezing voor 

Stockholms Stift, Svenska Kyrkan. Gepubliceerd op website Svenska Kyrkan, 

http://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/looking-for-a-new-we. 

o ‘How to Preserve and Develop Co-operation and Peace in Europe? Searching for a ‘new 

we’’. Bijdrage aan conferentie United Peace Federation Nederland 'How to Preserve and 

Develop Co-operation and Peace in Europe?', juli 2015. Gepubliceerd op Nieuwwij.nl: 

http://www.nieuwwij.nl/verdieping/how-to-preserve-and-develop-co-operation-and-

peace-in-europe-searching-for-a-new-we/. 

 

Lezingen en papers e.d. op internationale conferenties 

o Lezing ‘Der Umgang mit religiöser und kultureller Diversität. Ein Beispiel: 

www.nieuwwwij.nl’, Theologisieren in der Gegenwart der/s Anderen. Jugendliche und 

religiöse Diversität in der Schule. 5. Tagung des Netzwerkes Jugendtheologie, 

Technische Universität Dortmund, 6-7 maart. 

o Paper ‘Interreligious Dialogue in the Internet’, 5th Conference of the International 

Research Project ReDi: ‘Religion and Dialogue in Modern Societies’, Universität 

Hamburg, 24-26 juni.  

o Paper ‘Mapping Visitors of the Dutch Online Project New We’, THAT Camp, 

International Association for the History of Religions (IAHR), Erfurt, 23-29 augustus. 

o Paper ‘Multiple Religious Belonging: A Paradigm Shift from Theological Unity to 

Transreligious Multiplicity’, 2015 American Academy of Religion (AAR) Annual 

Meeting, Atlanta (VS), 21-24 november.  

http://www.nieuwwij.nl/verdieping/how-to-preserve-and-develop-co-operation-and-peace-in-europe-searching-for-a-new-we/
http://www.nieuwwij.nl/verdieping/how-to-preserve-and-develop-co-operation-and-peace-in-europe-searching-for-a-new-we/
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o Paper ‘The Interreligious Multimedia New We Project and Its Contribution 

to Dutch Civil Society’, International Conference 'Religion, Media And Civil Society', 

St. Andrew's Biblical Theological Institute, Moskou, 10-13 december. 

 

Deelname aan academische panels 

o Voorzitter panel over multiple religious belonging, XXI Quinquennial World Congress, 

IAHR, Erfurt, 23-29 augustus. Papers van onderzoekers Joantine Berghuijs en Daan van 

Oostveen (NWO-onderzoek). 

o Panel over multiple religious belonging met o.a. Catherine Cornille en Ruben Habito, 

2015 AAR Annual Meeting, Atlanta (VS), 21-24 november.  

 

14. Lezingen en presentaties 

o ‘Geloven in veelvoud. Leren omgaan met religieuze diversiteit’, lezing voor KU Leuven, 

13 januari.  

o ‚Auf der Suche nach dem „neuen Wir“ in Kirche und Gesellschaft’, lezing  

o studiedag ‘Zeichen der Zeit. Wo Kirche sich verwickeln lässt’, Bisdom Trier, 24 januari.  

o Gesproken recensie bij presentatie boek Jan Amos Comenius. Zijn leven, missie en 

erfenis van prof.dr. Henk Woldring, 30 januari. 

o ‘Omgaan met religieuze diversiteit’, lezing PKN-gemeente Oegstgeest, 25 maart. 

o ‘Spiritueel Verlangen − Zingeving voorbij de grenzen van religies’, lezing bij werkgroep 

‘Er is meer’, Veldhoven, 9 april. 

o  ‘Looking for a New We in Times of Crisis’, lezing internationale conferentie ‘Regional 

Dialogue Europe, Bosnia-Herzegovina’, Joan B. Croc Institute for Justice and Peace, 

University of San Diego, Sarajevo, 4 mei.  

o Keynote speech ‘Looking for a New We. Creating connectedness in pluralist societies’, 

Medarbetarmöte 2015, Svenska Kyrkan, Stockholms Stift, Stockholm, 22 mei. 

o Podiumbijdrage tijdens boekpresentatie Towards a Pedagogy of Religious Diversity, 

Islamitische Universiteit, Sarajevo, 13 juni. 

o Lezing ‘Religie(s) in beweging’ in het kader van de Comenius Leergang ‘Sociale 

Wetenschappen’, Dalfsen, 3 september. 

o Lezing ‘Grenzen vervagen’ op het symposium ‘Onbegrensd ID’, Veerstichting, Leiden, 

15 oktober. 

o Podiumbijdrage bij publieksbijeenkomst 'Van God los' (Schillebeeckx-avond), De 

Nieuwe Liefde, Amsterdam, 18 november. 

o ‘Religiöse Vielfalt im Netz − Theologie im Zeitalter der Digitalisierung’, Ringvorlesung 

Universität Duisburg-Essen, Essen, 8 december. 

 

15. Media 

TV: De Nieuwe Wereld 

In 2015 begonnen de uitzendingen van het IKON-televisieprogramma De Nieuwe Wereld, een 

samenwerking tussen IKON-TV, Nieuwwij en De Nieuwe Liefde. Leerstoelhouder Manuela 

Kalsky maakt deel uit van het DNW-opiniepanel. Ook het onderzoeksproject van de leerstoel 

kwam aan bod in dit programma. De Nieuwe Wereld wordt uitgezonden op zondagen, NPO 2.  

o Het onderzoek naar multiple religious belonging kwam ter sprake in de uitzending van 

24 mei (Eerste Pinksterdag), in de persoon van mede-onderzoeksleider André van der 

Braak. In deze uitzending werd ook aandacht besteed aan de publieksbijeenkomst van 

Tweede Pinksterdag (zie eerder in dit verslag).  

o Manuela Kalsky ging in de uitzending van 8 november in gesprek met Hans Boutellier 

over zijn boek over Het seculiere experiment. Dit was een vooruitblik op de 

Schillebeeckx-bijeenkomst van 18 november.  
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o In de uitzending van 20 december ging Manuela Kalsky in gesprek met Rik Torfs, rector 

van de KU Leuven, over filantropie met Kerst: mirre, wierook en goud of schijnheilige 

zelfprofilering? 

 

Video 

o Lezing ‘Grenzen vervagen, of we het nou leuk vinden of niet’ op het symposium 

‘Onbegrensd ID’, Veerstichting, Leiden, 15 oktober. Videoverslag op YouTube en 

Nieuwwij.nl: https://www.youtube.com/watch?v=c9X6fV8wgAM. 

o ‘In search for a new we’, TEDxBreda, 5 november. Gepubliceerd op YouTube en 

Nieuwwij.nl: https://www.youtube.com/watch?v=6mnyFqA8ggk. 

 

Radio 

o Radio-interview bij Wierook en Pepermunt, NCRV/RKK, zaterdag 10 januari. 

http://www.manuelakalsky.net/images/wierook_en_pepermunt_20150110.mp3. 

o Radio-interview in de uitzending ‘Vormgeving van religie’, Radio Swammerdam, 

Amsterdam FM, 25 oktober. http://www.amsterdamfm.nl/radio-swammerdam-over-de-

vormgeving-van-religie/. 

 

Interviews in kranten en tijdschriften 

o ‘Uitwas van het eeuwig jong blijven’, Theologisch Elftal, Trouw, 17 april. 

o ‘Doei instituut, hallo kamertje: Onze kerken lopen leeg, maar we blijven religieus’, 

interview in De Nieuwe Koers, juni 2015, 22-25. 

o ‘Grenzen als levende organismen’, Theologisch Elftal, Trouw, 18 september. 

o ‘In Nederland heerst een aversie tegen religie’, interview in NRC Handelsblad, 24 

december. http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/12/24/in-nederland-heerst-een-aversie-

tegen-religie-1568375. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9X6fV8wgAM
https://www.youtube.com/watch?v=6mnyFqA8ggk
http://www.manuelakalsky.net/images/wierook_en_pepermunt_20150110.mp3
http://www.amsterdamfm.nl/radio-swammerdam-over-de-vormgeving-van-religie/
http://www.amsterdamfm.nl/radio-swammerdam-over-de-vormgeving-van-religie/
http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/12/24/in-nederland-heerst-een-aversie-tegen-religie-1568375
http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/12/24/in-nederland-heerst-een-aversie-tegen-religie-1568375

