
Edward Schillebeeckx
Stichting

Verandering en continuïteit

Dingen veranderen, ook binnen onze stichting. We nemen afscheid van deze nieuwsbrief. Die 
verandering heeft een financiële oorzaak, want een papieren nieuwsbrief is kostbaar. 
Gelukkig bieden we ook continuïteit. We blijven u informeren over onze activiteiten. Kijkt u 
daarvoor op onze website www.schillebeeckx.nl. Vrienden van de Stichting Edward 
Schillebeeckx zullen geregeld per e-mail nieuwsberichten ontvangen. In deze laatste editie 
van de nieuwsbrief hebben we veel te melden. We zijn vooral trots op een stukje continuïteit: 
net als in 2010, heten we eind mei Schillebeeckx-expert prof. dr. Mary Catherine Hilkert (Notre 
Dame University, VS) welkom voor een Schillebeeckx-masterclass. Wij hebben er zin in. Doet 
u ook (weer) mee? 
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Essayprijs
Op 1 december 2011 werd voor de eerste maal de Edward Schillebeeckx Essayprijs uitgereikt, die het Tijdschrift voor 
Theologie in samenwerking met de Stichting Edward Schillebeeckx tweejaarlijks toekent. De vertaling van het essay 
ZDDUPHH�*UDQW�%URRNH�GH�HHUVWH�SULMV�ZRQ��HYHQDOV�GH�HVVD\V�YDQ�$JQơ�âHãHLNDLWơ�1DWKDQ��WZHHGH�SULMV���HQ�7KLMV�&DVSHUV�
(derde prijs), zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Theologie. De essays zijn ook te lezen via onze website. Aansluitend 
vond de eerste Edward Schillebeeckx Lezing plaats, georganiseerd door het Soeterbeeck Programma. Spreker was 
dominicaan Timothy Radcliffe. Ook hierover leest u meer op onze website.

Collegereeks
De Stichting Edward Schillebeeckx en 
de Radboud Universiteit Nijmegen 
nodigen u van harte uit voor een 
masterclass over Edward 
Schillebeeckx’s politieke theologie. 

Deze masterclass wordt gegeven door 
Schillebeeckx-expert prof. dr. Mary 
Catherine Hilkert (Notre Dame 
University, VS). Professor Hilkert is 
momenteel gasthoogleraar van de 
Stichting Edward Schillebeeckx. 

De masterclass is Engelstalig en bestaat voor een groot 
deel uit tekstlezing. Daarom wordt een actieve deelname 
verwacht. Kosten: buitenstaanders 80 euro. Vrienden van 
de Stichting Edward Schillebeeckx betalen slechts 65 
euro. Geregistreerde studenten nemen gratis deel. 

U kunt zich aanmelden via contact@schillebeeckx.nl. De 
aanmelding is definitief bij ontvangst van het 
deelnamebedrag op rekeningnummer 38.70.35.125 t.n.v. 
Stichting Edward Schillebeeckx te Nijmegen (o.v.v. 
‘collegereeks Hilkert’). Registreert u zich zo spoedig 
mogelijk omdat er slechts een beperkt aantal mensen kan 
deelnemen.

Programma

Woensdag 9 mei (avond)
Introductory Lecture ‘The Political Theology of Edward 
Schillebeeckx’ (Dr. Stephan van Erp, Faculteit der 
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen)

Dinsdag 29 mei (avond) 
Introduction and Overview 

Woensdag 20 mei (avond)
Revelation and Experience (Christ, 17-79)

Donderdag 31 mei (avond)
Reading Diverse New Testament Theologies of Grace 
(Christ, 83-84, 222-237 (First Peter); 400-432 (Farewell 
discourse, Gospel of John); 463-468, 512-514, 534-538, 
631-644)

Vrijdag 1 juni (ochtend) 
Contemporary Context: Secularization and Suffering, 
Redemption and Liberation (Christ, 647-672, 694-700, 
715-789)

Vrijdag 1 juni (middag)
Eschatological Salvation and Christian Hope (Christ, 
790-852)
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Colofon
Doelstelling
De Stichting Edward Schille-
beeckx wil het werk van 
Edward Schillebeeckx verza-
melen, ordenen, bewaren en 
toegankelijk maken voor 
geïnteresseerden in kerk, 
universiteit en andere geledin-
gen van de samenleving

Bestuur
Prof. dr. N.F.M. Schreurs 
(voorzitter), drs. J.H.C van den 
Akker (penningmeester), dhr. 
M. Braekers O.P. (Provinciaal 
van de Vlaamse Provincie der 
Dominicanen), dhr. B. Vocking 
O.P. (Provinciaal van de 
Nederlandse Provincie der 
Dominicanen), prof. dr. L. 
Boeve en drs. L.C.J. Verreijt

Adviseurs
Prof. dr. E.P.N.M. Borgman en 
prof. dr. F.A. Maas

Website
www.schillebeeckx.nl

Eindredactie & Secretariaat
Drs. M. Jetten
Voor reacties en suggesties 
kunt u schrijven naar: 
Stichting Edward Schille-
beeckx, Postbus 9103, 6500 
HD Nijmegen. 
E-mail: info@schillebeeckx.nl 
Telefoon: 024-3615881

Ontwerp
026Design, Arnhem

Verzameld werk
Graag hadden we in 2011 al een eerste deel uit het elfdelige Verzameld Werk 
van Edward Schillebeeckx gepubliceerd. Vanwege de omvattende 
werkzaamheden – met name rondom de twijfelachtige kwaliteit van enkele 
oorspronkelijke vertalingen – was dat onrealistisch. Ook de samenstelling van 
het elfde volume, bestaande uit recentere artikelen, heeft veel tijd gekost. Dat 
betekent echter niet dat we stil hebben gezeten. Hou de website in 2012 dus 
nauwgezet in de gaten. We berichten u vanzelfsprekend als de eerste delen 
van de drukpers rollen.

Vriend van de Stichting Edward 
Schillebeeckx 

Bent u iemand die graag betrokken wilt zijn bij het levend houden van het 
gedachtegoed van Edward Schillebeeckx? Draagt u de Stichting Edward 
Schillebeeckx een warm hart toe? Dan hopen we op uw financiële steun. Door 
uw bijdrage kan de stichting haar activiteiten voortzetten. Als Vriend van de 
Stichting Edward Schillebeeckx draagt u bij aan het toegankelijk houden van 
het gedachtegoed van onze naamgever.

Wij houden Vrienden per e-mail geregeld op de hoogte van onze activiteiten. 
Bovendien krijgen Vrienden korting op door de Stichting georganiseerde 
lezingen, en kunt u via ons tegen een gereduceerd tarief de nog beschikbare 
werken van Schillebeeckx aanschaffen.

Vriendenbijdragen kunnen worden gestort op rekeningnummer 38.70.35.125 
t.n.v. Stichting Edward Schillebeeckx te Nijmegen (o.v.v. ‘Vriend’). Om u goed 
te kunnen registeren, ontvangen wij graag dan ook graag uw adresgegevens 
en e-mailadres via contact@schillebeeckx.nl. Bij voorbaat hartelijk dank.

Professor Schillebeeckxplein
Nijmegen heeft sinds dit jaar een 
heus Professor Schillebeeckxplein. 
En wat een mooie locatie, grenzend 
aan de Dominicuskerk en dichtbij 
het Albertinum waar Schillebeeckx 
jarenlang woonde, werkte en 
begraven ligt. Op een steenworp 
afstand van de Radboud 
Universiteit Nijmegen, waar hij zijn 
leerstoel had. Een mooi eerbetoon. 

Op onze website vindt u een link naar het verslag (inclusief foto’s) die 
Dominicaans Nederland (www.dominicanen.nl) heeft gemaakt.  
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