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2. Terugblik 

In 2017 werd verder gewerkt aan het NWO-onderzoeksprogramma ‘Multiple Religious 

Belonging: Hermeneutical and Empirical Explorations of Hybrid Religiosity’, onder leiding van 

prof dr. Manuela Kalsky en prof. dr. André van der Braak. Het programma werd met goedkeuring 

van NWO verlengd tot najaar 2018, zodat het proefschrift van Daan Oostveen en de monografie 

van Joantine Berghuijs nog in de tijd van het project kunnen worden afgerond. Op 22 maart 

kwam onder leiding van Kalsky het voorjaarsoverleg met de gebruikersgroep van het NWO-

onderzoek bijeen om de vorderingen van het onderzoek te bespreken. 

 

2.1  Inhoud van het onderzoek 

Binnen religiestudies en theologie is het onderzoek naar multiple religious belonging (mrb) snel 

groeiende. Het onderzoek naar mrb op het DSTS en via de Schillebeeckx-leerstoel op de Vrije 

Universiteit hadden in dat opzicht een voorloperfunctie. Zowel in maatschappelijk als 

academisch opzicht werd dat gehonoreerd. De onderzoeksleiders Kalsky en Van der Braak 

verzorgden op verzoek van het internationale wetenschappelijk tijdschrift Open Theology, 

uitgegeven door De Gruyter, in 2017 een themanummer over multiple religious belonging. Zij 

fungeerden niet alleen als redacteur maar schreven beiden ook een artikel over hun eigen 

onderzoek in deze editie van Open Theology. Een directe toegang tot de aflevering over multiple 

religious belonging in dit open access tijdschrift is te vinden onder:  

https://www.degruyter.com/view/j/opth.2017.3.issue-1/issue-files/opth.2017.3.issue-1.xml 
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Van der Braak en Kalsky organiseerden op 17 november een geslaagde expertmeeting op de 

Annual Meeting van de American Academy of Religion (AAR) in Boston. De focus tijdens deze 

bijeenkomst lag op het thema belonging. Kan men bij multiple religious belonging wel of niet van 

belonging spreken? Waaraan (ver)binden mrb’ers zich eigenlijk? In ieder geval niet aan een 

religieus instituut. Is participation misschien een beter begrip dan belonging? Hierover ging een 

twintigtal experts in gesprek, afkomstig uit theologie en religiewetenschappen. Het was een 

vruchtbare bijeenkomst, ook voor de twee andere Nederlandse mrb-onderzoekers die op de 

AAR-conferentie aanwezig waren, Joantine Berghuijs en Daan Oostveen. 

 

2.2 Glossy MiX 

Op dinsdag 23 mei 2017 werd het mrb-onderzoek op het DSTS officieel afgesloten met de 

presentatie van de glossy MiX - Flexibel geloven in De Nieuwe Liefde in Amsterdam.  

 

MiX is een eenmalig tijdschrift over het mixen en matchen van religie in Nederland. Op 

toegankelijke wijze worden daarin de afzonderlijke onderdelen van het gezamenlijk onderzoek 

naar mrb door het DSTS en op de VU belicht. Het bevat interviews met en columns van flexibele 

gelovigen die openhartig over hun leven als mrb’er vertellen. Hun verhalen tonen de praktische 

kant van multireligiositeit. Daarnaast zijn er artikelen over het wetenschappelijke onderzoek 

naar het combineren van elementen uit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke 

tradities. Was is mrb eigenlijk? Hoeveel mensen in Nederland zeggen elementen van religies te 

mixen? In welke gradatie doen ze dat? Welke rol spelen religieuze tradities in hun manier van 

geloven? Komen mrb’ers ook naar dominicaanse vormingscentra en in hoeverre wordt in deze 

centra aandacht besteed aan multireligiositeit? In het deel van de glossy dat op deze vragen 

antwoord geeft, komen de bij het onderzoek betrokken wetenschappers aan het woord, om hun 

onderzoeksresultaten op toegankelijke wijze inzichtelijk te maken.  

 

Amsterdam University Press was bereid dit experiment aan te gaan en gaf MiX uit. Het is als 

boek in de boekhandel en bij bol.com verkrijgbaar. Journaliste Frieda Pruim schreef een aantal 

artikelen en verzorgde de redactie van het tijdschrift, Heleen van der Sanden was 

verantwoordelijk voor de vormgeving en Heleen Litmaath en Liesbeth Timmers namen de 

marketing voor hun rekening. Andere medewerkers waren Bert van der Kruk (portretten), Dolph 

Cantrijn (foto’s) en diverse columnisten, zoals schrijfster Rosita Steenbeek, cabaretière Nilgün 

Yerli en publicist Mounir Samuel. Manuela Kalsky en André van der Braak traden op als 

hoofdredacteur, schreven elk een essay en werden geïnterviewd en werden geinterviewd over 

de uitkomsten van het onderzoek. Kalsky deed met Frieda Pruim de eindredactie. 

 

In 2017 werden zo’n tweeduizend exemplaren van MiX verkocht. Dit mooie resultaat is mede te 

danken aan de aandacht die diverse media aan de glossy besteedden. Vooral het verspreiden 

van informatie over MiX via de sociale mediakanalen van Nieuwwij.nl gegenereerde veel traffic. 

Daarnaast verschenen diverse recensies en interviews in (dag)bladen, zoals bijvoorbeeld op 27 
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mei in de Volkskrant de bespreking van filosoof Taede Smedes, 'Glossy over multireligiositeit 

smaakt naar meer', zie: http://www.volkskrant.nl/recensies/glossy-over-multireligiositeit-

smaakt-naar-meer~a4497257/ 

Ook verscheen er een interview met hoofdredacteur Manuela Kalsky in het juninummer van 

Happinez (juni 2017) en interviewde Annemiek Schrijver André van der Braak voor de 

radiouitzending van de KRO ‘Zin in het weekend’ van 28 mei. 

 

2.3 Panel tijdens de AAR-conferentie 

Tijdens de Annual Meeting van de AAR in Boston vond onder voorzitterschap van Kalsky een 

panel plaats met de titel ‘Buddhist Visions of the Good Life for All’. Dit panel was het resultaat 

van een college dat Kalsky tijdens haar gasthoogleraarschap in Hamburg aan de Akademie der 

Weltreligionen in 2016 had gegeven over ‘het goede leven voor allen vanuit transreligieus 

perspectief’. Prof. dr. Sallie B. King, hoogleraar Boeddhisme aan de James Madison University, 

had aan dat college meegewerkt en stelde een internationaal boeddhistisch panel samen om 

over dit thema van gedachten te wisselen. Het internationale panel bestond uit prof. Barbra R. 

Clayton, Mount Allison University, prof. Christopher Ives, Stonehill College, dr. Hsiao-Lan Hu, 

University of Detroit, en prof. Gereon Kopf, Luther College. Prof. King fungeerde als co-referent 

tijdens de panelsessie. In een later stadium van het nieuwe onderzoeksprogramma van de 

Schillebeeckx-leerstoel zal hierover een publicatie verschijnen. 

 

2.4 Nieuwe onderzoeker DSTS wordt gastonderzoeker leerstoel 

Ter ondersteuning van het nieuwe vierjarige DSTS-onderzoeksprogramma ‘Theologie van het 

goede leven voor allen. Bijdragen vanuit dominicaans en transreligieus perspectief’ werd tijdens 

de zomermaanden een nieuwe DSTS-medewerker geworven. De keuze viel op de Belgische 

theologe dr. Ellen Van Stichel. Van Stichel promoveerde in 2010 aan de faculteit Theologie en 

Godsdienstwetenschappen (KU Leuven, België) met een proefschrift getiteld: 'Uit liefde voor 

rechtvaardigheid: moraalfilosofie en katholiek sociaal denken over globale plichten'. Zij richt zich 

in haar onderzoek specifiek op thema's als liefdadigheid, liefde, rechtvaardigheid in relatie tot 

wereldwijde armoede, ontwikkelingssamenwerking en migratie; implicatie en betekenis van 

christelijke antropologie voor internationale betrekkingen en economie; politieke interpretatie 

van zorgethiek; kwetsbaarheid en solidariteit. Op 1 november trad Van Stichel bij het DSTS in 

dienst en werd ze als gastonderzoeker aan de Edward Schillebeeckx-leerstoel verbonden. 

 

2.5 Eredoctoraat Karen Armstrong aan de Vrije Universiteit 

Tijdens de opening van het academisch jaar op 4 september ontving Karen Armstrong een 

eredoctoraat van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Manuela Kalsky trad 

daarbij als erepromotor op. Karen Armstrong kreeg het eredoctoraat vanwege haar grote kennis 

van religie en samenleving. In haar laudatio benadrukte Manuela Kalsky Armstrongs bijzondere 

verdiensten op het gebied van de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog door het 

schrijven van boeken over deze thematiek en het lanceren van de Charter voor Compassion. 
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Voor een video van de ceremonie, zie: https://www.nieuwwij.nl/media/video-karen-armstrong-

krijgt-eredoctoraat-vrije-universiteit/ 

 

Kalsky organiseerde als erepromotor de mediaoptredens rondom deze gebeurtenis. Zo was 

Armstrong te gast in het NCRV-programma Jacobine op Zondag, het EO-programma Het 

Vermoeden en het NTR-programma De Nieuwe Maan. Voorafgaand aan de ceremonie 

verscheen een interview met Armstrong op Nieuwwij.nl, met de titel 'Onze wereld gaat het niet 

overleven als we zo doorgaan', zie: https://www.nieuwwij.nl/interview/karen-armstrong-onze-

wereld-gaat-niet-overleven-als-zo-doorgaan/. 

 

De Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit wijdde een expositie aan Karen Armstrong 

en haar werk. Op verzoek van de curator gaf Kalsky die mede vorm. Behalve haar boeken was er 

ook het door Armstrong opgestelde Charter for Compassion te zien, gebaseerd op de gulden 

regel: 'Never treat others as you would not wish to be treated yourself'. Er was een wereldkaart 

gemaakt met alle steden erop die het handvest hebben ondertekend en bezig zijn van hun stad 

een compassionate city te maken. Ook was er een selectie van heilige schriften en voorwerpen 

te zien die als symbool dienden voor de verschillende religies die Karen Armstrong in haar werk 

behandelt. 

 

2.6 Onderzoek naar geluk 

Samen met prof. Joke Van Saane (Education and Religious Studies) en prof. Meike Bartels 

(Genetics and Wellbeing) van de Vrije Universiteit was de leerstoelhouder adviseur bij een 

onderzoek naar geluk, uitgevoerd door het tijdschrift Happinez. De resultaten ervan zijn te lezen 

in het septembernummer van 2017 van het tijdschrift Happinez. In hetzelfde nummer staan 

interviews met de drie betrokken hoogleraren, zie: https://www.happinez.nl/groei/wat-maakt-

ons-gelukkig/. 

 

3 Vooruitblik  

In 2018 gaat de leerstoelhouder aan de slag met het nieuwe onderzoeksprogramma ‘Het goede 

leven voor allen. Bijdragen vanuit dominicaans en transreligieus perspectief’. Het  onderzoek zal 

vier jaar duren en richt zich in het eerste jaar met name op het goede leven voor allen vanuit 

dominicaans perspectief. In samenwerking met onderzoekers van het Institut M.-Dominique 

Chenu te Berlijn bereidt de leerstoelhouder een publicatie voor, waaraan dominicanen uit heel 

Europa een bijdrage zullen leveren over actuele thema’s, zoals milieu, armoede, gender en 

migratie. Aan dit onderzoeksprogramma zijn promovendus Jan Jorrit Hasselaar (0,4) en dr. Ellen 

van Stichel (0,6) via het DSTS en de leerstoel verbonden.  

 

Daarnaast gaat de begeleiding van promovendi door. Volgens planning behalen twee 

promovendi in 2018 de graad van doctor. In mei vindt de afsluitende bijeenkomst plaats van het 

mede door de leerstoelhouder geleide NWO-onderzoeksprogramma ‘Multiple Religious 
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Belonging: Hermeneutical and Empirical Explorations of Hybrid Religiosity’. Daar zal de 

monografie van Joantine Berghuijs over mrb worden gepresenteerd. 

 

 

4 Publicaties, papers, gastcolleges, lezingen en interviews 

Zie hiervoor de bijlage. 

 

5 Begeleiding promovendi  

5.1 Afgeronde promoties afgelopen jaar 

Adriana Balk: Incest, godsbeelden en posttraumatische groei. 

Promotor samen met prof. dr. Ruard Ganzevoort. Promotie vond plaats op 27 maart 2017. 

 

5.2 Verwachte promoties komende periode 

Daan Oostveen: Hermeneutische aspecten van multiple religious belonging. 

Promotor samen met prof. dr. André van der Braak. (inleveren manuscript najaar 2018) 

 

5.3 Lopende promotietrajecten en voortgang 

Nora Asrami: Identiteitsontwikkeling van jongvolwassen moslims in Nederland.  

Promotor samen met co-promotor dr. Alma Lanser-Van der Velde. (inleveren manuscript najaar 

2018) 

 

Huub Purmer: Meaning and Leadership in Emerging Communities. 

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

(Maastricht/Eindhoven).  

 

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

Promotor samen met prof. dr. Hans Reinders. 

 

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

Promotor samen met prof. dr. Nicola Slee (Queens, Birmingham) en co-promotor dr. Miranda 

Klaver. 

 

 

6 Onderwijs 

Module ‘Building Interreligious Relations 3’, samen met prof. dr. André van der Braak, Vrije 

Universiteit, 6 september - 16 oktober. 

 

Module ‘Sacred cityscapes. Religion, identity and conflict in a global city’, samen met prof. dr. 

Thijl Sunier, honoursprogramma VU en UvA, Vrije Universiteit, 31 oktober - 7 december. 
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Masterclass ‘I have a dream’ voor vwo-leerlingen bij Servant-Leadership Centre for Research and 

Education (SERVUS), School of Business and Economics (SBE), Vrije Universiteit, 4 december. 

 

7 Overige academische activiteiten VU  

7.1  Promotiecommissies 

13 september: Promotie Alastair Barrett, Interrupting the church’s flow, Queen’s 

Foundation/Vrije Universiteit, Amsterdam. 

 

7.2 Curatoria 

o 8 november: Curatoriumvergadering leerstoel ‘De kerk in de context van de islam’, prof. dr. 

Bernhard Reitsma. 

o 5 mei: Curatoriumvergadering leerstoel ‘Bijbelse Theologie’, prof. dr. Joep Dubbink. 

 

7.3  Deelname aan conferenties en expertmeetings 

o 30 januari: Expertmeeting, Bijbels Museum, Amsterdam. 

o 21-23 juni: Conferentie ‘Dialogical Theology’, Akademie der Weltreligionen, Universität 

Hamburg, Hamburg. 

o 23-26 augustus: ESWTR-Conferentie ‘Translation - Transgression - Transformation’, Wenen 

o 16-22 november: AAR Annual meeting, Boston 

- 17 november: Pre-AAR seminar Multiple Religious Belonging 

- 18 november: Voorzitter panel ‘Buddhist Visions of the Good Life for All’  

  

7.4 Bijzondere activiteiten 

o 4 september: Erepromotor bij eredoctoraat Karen Armstrong, Faculteit der Godgeleerdheid, 

VU 

o Najaar: Jurylid Essay-prijs Tijdschrift voor Theologie 

 

8 Bestuur- en organisatie 

o Voorzitter facultaire Diversiteitscommissie. 

o Lid commissie ‘Toekomst theologische faculteit’ o.l.v. prof. dr. August den Hollander. 

o Bijwonen van staf- en afdelingsvergaderingen en het hooglerarenberaad. 

 

9 Overige punten van belang 

De omvang van de leerstoel (0,4 fte) en het uitvoeren van op elkaar aansluitend onderzoek bij 

het Dominicaans Studiecentrum en de Schillebeeckx-leerstoel is de academische en 

maatschappelijke output van de leerstoelhouder zeer ten goede gekomen. Ook de theologische 

faculteit heeft hiervan kunnen profiteren. De teruggang van de omvang van de leerstoel van 

twee dagen per week (0,4 fte) naar één dag per week (0,2 fte) maakt het onmogelijk om een 

dergelijke output in de toekomst te genereren. Als er op korte termijn geen financiering 

gevonden wordt voor de tweede dag van deze leerstoel, zullen taken moeten worden 

afgestoten.  



 

 

BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG EDWARD SCHILLEBEECKX-LEERSTOEL 

 

1. PUBLICATIES LEERSTOELHOUDER EDWARD SCHILLEBEECKX-LEERSTOEL 

 

1.1 Boeken en tijdschriften 

o Manuela Kalsky, Heleen Murre-Van den Berg (red.), De prijs van vrede. 

Geweldloosheid in een gewelddadige wereld? Heeswijk: Berne Media, 2017.  

o Manuela Kalsky, André van der Braak (red.), MiX. Flexibel geloven. Amsterdam: 

Amsterdam University Press, 2017. 

o Manuela Kalsky, André van der Braak (eds.), Open Theology, topical issue Multiple 

Religious Belonging, 3 (2017) 1, 

https://www.degruyter.com/view/j/opth.2017.3.issue-1/issue-

files/opth.2017.3.issue-1.xml. 

 

1.2  Artikelen in boeken 

o Manuela Kalsky, 'Geweld ontwijdt de naam van God. De weg van schuld, vergeving 

en compassie'. In: Manuela Kalsky, Heleen Murre-Van den Berg (red.), De prijs van 

vrede. Geweldloosheid in een gewelddadige wereld?, Heeswijk: Berne Media, 2017, 

121-133. 

o Manuela Kalsky, 'Ein neues Wir und die Kirchen', in: Thomas Dienberg, e.a. (Hrsg.), ... 

am Ende ganz allein? Gemeinschaftsbildung in post-traditionalen Zeiten. Münster: 

Aschendorff Verlag, 2017, 89-102. 

o Manuela Kalsky, André van der Braak, ‘Mixen en matchen’. In: Manuela Kalsky, 

André van der Braak (red.), MiX. Flexibel geloven. Amsterdam: Amsterdam 

University Press, 2017, 3. 

o Manuela Kalsky, ‘Tussen waarheid en wijsheid’. In: Manuela Kalsky, André van der 

Braak (red.), MiX. Flexibel geloven. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017, 

49-51. 

o Manuela Kalsky, ‘Gezocht: seculiere theoloog (m/v)’. In: In gesprek over het profiel 

van de faculteit. Columns ter inspiratie, Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije 

Universiteit, 2017, 36. 

 

1.3 Artikelen in tijdschriften 

o Manuela Kalsky, 'Flexible Believers in the Netherlands. A Paradigm Shift towards 

Transreligious Multiplicity'. In: Open Theology, 3 (2017) 1, 345-359.  

o Joantine Berghuijs, Manuela Kalsky, Daan Oostveen, André van der Braak, ‘Aspecten 

van belonging in multiple religious belonging’. In: Psyche & Geloof 28 (2017) 2, 79-

99. 

o Manuela Kalsky, 'W!J verbindt de verschillen'. In: Blind, online interdisciplinair 

tijdschrift (2017) 46, https://www.ziedaar.nl/article.php?id=536. 

o Manuela Kalsky, 'Grenzen oversteken'. In: Woord en Dienst 66 (2017) 9, 34-35. 
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2. LEZINGEN EN PRESENTATIES IN BINNEN- EN BUITENLAND 

o 21 februari: Panellid podiumdiscussie over ‘Geloof en wetenschap’, Vlaams-

Nederlands Huis deBuren, Brussel. 

o 4 april: Column bij Martin Luther King-lezing, Vrije Universiteit. 

o 6 mei: Lezing ‘Vielfalt umarmen’ en begeleiding workshop, Forum Feministische 

Theologie, Hamburg. 

o 22 mei: Voordracht ‘The role of religion in the process of global migration - 

challenges for humanity’, Faculty of Islamic Studies, Universiteit van Sarajevo, 

Sarajevo. 

o 23 mei: Inleiding onderzoek naar mrb bij presentatie MiX, De Nieuwe Liefde, 

Amsterdam. 

o 3 juni: Keynote speech, Conferentie ‘Faith without Borders’, Ulm (Duitsland), 

http://www.eut-2017.org/en/home/. 

o 11 juli: Bijdrage aan podiumdiscussie, Interkultureller Salon, Evangelisch-

Lutherischer Kirchenkreis Hamburg-Ost, Hamburg. 

o 5 september: Inleiding bij lezing Karen Armstrong, De Nieuwe Liefde, Amsterdam. 

o 17 september: ‘Tussen waarheid en wijsheid’, Nescio-lezing, Oecumenische 

Streekgemeente i.s.m. VU-Vereniging, Kortenhoef. 

o 25 september: Lezing ‘Multiple religious belonging in Nederland’, VGVZ-symposium 

over multiple religious belonging en geestelijke verzorging, Dominicuskerk, 

Amsterdam. 

De Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) was één van de maatschappelijke 

partners van het door de leerstoel aan de Vrije Universiteit verrichte onderzoek. 

o 7 oktober : Lezing ‘Samenleven met meerdere culturen en religies’, 

symposium ‘Bijbelse visioenen voor Mokum vandaag’, Protestantse Gemeente 

Amsterdam. 

o 12 oktober: Inleiding bij expertmeeting polarisatie met prof. dr. Pim Valkenberg en 

Mo Hersi, Platform INS, Amsterdam 

http://www.crkstudio.nl/platformins/verslag-eerste-expertmeeting-polarisatie/. 

o 27 oktober: Interview met John Caputo, symposium ‘Metamorphoses - The 

Existance of God: On the Very Idea of Radical Theology’, Vrije Universiteit. 

o 7 december: Deelname aan podiumdiscussie bij presentatie boek Bernhard Reitsma, 

Kwetsbare liefde. Christenen en moslims in een spannende wereld. PThU, 

Amsterdam.  
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3. MEDIA 

3.1 Interviews 

o ‘Gelovigen passen niet meer in hokjes’, interview met Manuela Kalsky en André van 

der Braak. In: Manuela Kalsky, André van der Braak (red.), MiX. Flexibel Geloven. 

Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017, 54-61. 

o ‘Dé islam bestaat net zo min als hét christendom’, interview n.a.v. eredoctoraat 

Karen Armstrong. In: De Kanttekening, 9-15 september. 

o Interview met Manuela Kalsky. In: Unitarische Blätter: für ganzheitliche Religion und 

Kultur 68 (2017) 4, 218-226. 

o Interview met Manuela Kalsky. In: Thomas (website KU Leuven),  

https://www.kuleuven.be/thomas/page/interview-manuela-kalsky/.  

 

3.2  Televisie 

o Medewerking als expert aan RTL4-programma Married at first sight. 

o Medewerking aan het NCRV-programma Jacobine en de Bijbel. 

 

3.3 Radio 

o ‘Reformation quergedacht’, interview Deutschlandfunk, 13 oktober, 

http://www.deutschlandfunk.de/reformation-quergedacht-500-jahre-reformation-

woran-glauben.1176.de.html?dram:article_id=397961. 

 

 


