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Edward Schillebeeckx
Een mooie taak

Op 23 december vernamen we het overlijden van Edward Schillebeeckx. In de nacht
vóór zijn overlijden sprak hij voor het laatst.
‘Ik voel dat ik word geroepen. Ik ga weg.
God roept mij.’ Als Stichting Edward Schillebeeckx moeten we eraan wennen dat onze
naamgever er niet meer is. Hij was altijd op
de achtergrond aanwezig. In de komende
jaren zal blijken hoe groot zijn theologisch
nalatenschap is. Precies daar ligt een
mooie taak in het verschiet.

´Het verzamelen, ordenen, bewaren en
toegankelijk maken van het gedachtegoed
van haar naamgever, zodat geïnteresseerden in kerk, universiteit en de samenleving er gebruik van kunnen maken´
(statuten stichting). In deze uitgave van de
nieuwsbrief ontdekt u dat de stichting deze
taak met hernieuwde energie heeft opgepakt. De aanleiding stemt ons droevig. Toch
melden wij met trots dat de stichting u veel
te vertellen heeft.

In Memoriam
De stichting besteedt op www.schillebeeckx.nl aandacht aan het overlijden van Edward
Schillebeeckx. Zo vindt u er een condoleanceregister, waarin mooie woorden zijn
geschreven. U leest er ook het In Memoriam van Erik Borgman, Hermann Häring, Nico
Schreurs en Robert Schreiter. Stan Gipman verzamelde een grote hoeveelheid berichten die rond het overlijden van Schillebeeckx in de media verschenen.
Rik Torfs. Toen ik hem een paar jaar geleden
terugzag, complimenteerde ik hem omdat hij er
zo goed uitzag, ‘Ach,’ zei hij, ‘ik heb de schijn
tegen. Ik zie er goed uit. Maar ik heb kanker.’ En
hij lachte. Sterven deed hij niet graag. Hij heeft er
ook zeer terecht lang mee gewacht.
Roger Haight S.J. He saw as one of the first
theologians that chances in the world
(globalisation, pluralism, enculturation) have
consequence on church and theology.
Nicolas Senère. Il defend dans son discourse
inaugural, ‘A la recherché d’un Dieu vivant,’ une
théologie qui tienne compte du dogme mais où
l’expérience humaine aurait aussi sa place.
Lieven Boeve. Hij beoordeelde de voortschrijdende secularisatie, niet in de eerste plaats als
verlies of bedreiging. Integendeel, hij zag er een
nieuwe kans in om het christenzijn vandaag
authentiek en betekenisvol te beleven.
National Catholic Reporter. Because the church
has basically ignored that clear directive of the
early church throughout the second millennium,
Schillebeeckx recommended ‘new possibilities’
for reconnecting the Eucharist to its community
roots, even if such actions contradict current
church law.
L’Ordre des Precheurs en Belgique Francophone. In spite of certain difficulties and criticism,
Schillebeeckx was totally dedicated to the
renewal of the Church in line with the Council.
Jim Keane S.J. In his final years Schillebeeckx
returned to his study of the sacraments, and was
working on a book on religious rituals and their
connection to the sacraments at the time of his
death.
Robert Schreiter. He wrote well into his nineties.

Dominicanen Nederland. Schillebeeckx geldt als
een van de grootste theologen van de twintigste
eeuw. Enkele weken geleden nog liet hij weten
‘blij en dankbaar’ te zijn bij het bereiken van de
gezegende leeftijd van 95 jaar.
Le Monde. Le Vatican prendra acte des ‘éclaircissements’ apportés par le dominicain, qui,
finalement, ne sera pas sanctionné.
Traditional Roman Catholic Network. One of
Schillebeeckx’s conspirators at the Council was
Ratzinger, both of them conspiring with other
Modernist like Rahner and Hans Küng to
engineer the takeover of the Council by the
already Protestantized North European bishops.
Jennifer Cooper. A brillant man, a gifted linguist,
at home in the whole cultural inheritance of
Europa. He was a wonderful speaker and an
attentive listener.
Cathy Hilkert. May this gifted theologian and
preacher of the Gospel now enjoy the fullness of
life that he once described as ‘God’s eternal
surprise’.
New York Times. Not all of Schillebeeckx’s critics
were theological conservatives. Some simply
thought that he fell short in his ambitious efforts
to master huge amounts of biblical scholarship or
philosophical theory and that he consequently
opted for arresting but unwarranted positions.
Hans Küng. Er, der groβe systematische Denker,
der historisch reflektierte Dogmatiker, der stets
seelsorglich ausgerichtete Wissenschaftler und
von der biblischen Botschaft durchdrungene
Christ, war Wegbegleiter von ungezählten
Theologen und Laien in aller Welt
Times Online. He bore a protracted illness with
great dignity and his last work was never
completed.

Leerstoel
Sinds 1999 heeft de stichting haar eigen leerstoel, de
wisselleerstoel ‘Theologie en Cultuur’ vanwege de Stichting Edward Schillebeeckx, vestigingsplaats: Nijmegen,
Faculteit der Theologie, Radboud Universiteit Nijmegen.
Van 2000 tot 2006 vervulde prof. dr. Robert Schreiter de
positie van hoogleraar.

Per 2010 zal prof. dr. Mary Catherine Hilkert aan de stichting verbonden zijn. Hilkert (Universiteit van Notre Dame,
Indiana, Verenigde Staten) is een van de grootste kenners
van de theologie van Schillebeeckx. Het is daarom een
eer dat wij haar de komende 3 jaar geregeld als gasthoogleraar mogen ontvangen.

Collegereeks
In samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen
nodigt de stichting u uit voor onderstaande
Schillebeeckx-collegereeks (Engelstalig). De colleges
bestaan voor het grootste deel uit tekstlezing. Daarom
wordt een actieve deelname verwacht. Een reader met
primaire literatuur wordt tegen een kleine bijdrage
beschikbaar gesteld. De secundaire literatuur dient u zelf
te kopen.
De uiterste inschrijfdatum is 7 mei 2010. Kosten: buitenstaanders 80 euro (incl. Soeterbeeck-lezing); alumni en
studenten gratis. U kunt zich aanmelden via
s.vanerp@rs.ru.nl. De aanmelding is definitief bij
ont-vangst van het deelnamebedrag op rekeningnummer
38.70.35.125 t.n.v. Stichting Edward Schillebeeckx te
Nijmegen (o.v.v. ‘collegereeks Hilkert’).
Cursusbeschrijving
‘The theological project of Edward Schillebeeckx traces
one trajectory in the development of Catholic theology in
the twentieth century. This course will explore the evolution in Schillebeeckx’s thought from an early sacramental
and dogmatic theology grounded in the thought of
Thomas Aquinas, through the turn to history and eschatology in the mid 1960s, to his later focus on radical suffering (negative contrast experience) as the necessary
starting point for contemporary theology. A second goal of
the course will be to provide an overview of major areas of
systematic theology through the lens of Schillebeeckx’s
major writings in the areas of Fundamental Theology,
Christology/Soteriology, and Ecclesiology/Sacramental
Theology.’

Programma
11 May 19.00 - 21.30
Title: Edward Schillebeeckx: An
Introduction into His Life and Work
Lecturer: Dr. Stephan van Erp
25 May 19.00 - 21.30
Title: Theology of the Sacraments
Lecturer: Prof. dr. Mary Catherine
Hilkert
26 May 19.00 - 21.30
Title: Revelation and Experience
Lecturer: Prof. dr. Mary Catherine Hilkert
27 May 20.00 - 22.00 Public Lecture (Soeterbeeck
Programma)
Title: Edward Schillebeeckx. The Theological Legacy
Speaker: Prof. dr. Mary Catherine Hilkert
Respondents: Prof. dr. Ellen Van Wolde and Prof. dr. Erik
Borgman
Chair: Dr. Stephan van Erp
31 May 19.00 - 21.30
Title: Christology
Lecturer: Prof. dr. Mary Catherine Hilkert
1 June 19.00 - 21.30
Title: Church and Ministry
Lecturer: Prof. dr. Mary Catherine Hilkert

Publiekslezing
De publiekslezing ‘Edward Schillebeeckx. The Theological Legacy’ (Soeterbeeck Programma) maakt deel uit van bovenstaande collegereeks. De lezing is echter ook afzonderlijk bij te wonen, mocht u de volledige collegereeks niet kunnen of
willen volgen. Meer informatie vindt u op de website van het Soeterbeeck Programma (www.ru.nl/sp/hilkert). Het is
raadzaam u zo spoedig mogelijk in te schrijven in verband met het maximale aantal bezoekers dat in de zaal past.

Essayprijs

Verzameld Werk

In samenwerking met de Stichting
Edward Schillebeeckx organiseert het
Tijdschrift voor Theologie een tweejaarlijkse essaywedstrijd (tot 35 jaar).

Een van kerntaken van de stichting is het
opnieuw publiceren van tien belangrijke
werken van haar naamgever. Het elfde
volume bestaat uit recentere artikelen. Dit
Verzameld Werk van Edward Schillebeeckx zal Engelstalig zijn, uitgegeven
door een gerenommeerde Britse uitgever.

Edward Schillebeeckx was oprichter van
het Tijdschrift voor Theologie in 1960.
Eerste prijs: een geldbedrag van 1000
euro en publicatie van het essay in het
Tijdschrift voor Theologie. Tweede prijs:
een geldbedrag van 250 euro en publicatie van het essay op de website van het
Tijdschrift voor Theologie.
Het is de bedoeling een essay te schrijven, bestaande uit een theologische,
godsdienstfilosofische of religiewetenschappelijke reflectie op academisch
niveau over een onderwerp dat de relatie
tussen religieus geloof en de huidige
cultuur op eigenzinnige wijze aan de orde
stelt. Het essay of artikel werpt verrassend licht op actuele verschijnselen of
vraagstukken. Het essay heeft een
omvang van minimaal 4000 en maximaal
5000 woorden (inclusief noten). Het kan
zowel Nederlandstalig als in het Engels,
Duits of Frans worden ingediend.
De essaywedstrijd staat open voor
auteurs die een academische opleiding
op het gebied van de theologie, godsdienstwetenschap, religiestudies of een
hieraan verwant vakgebied volgen of
hebben voltooid en die op 1 juli 2010 nog
geen 36 jaar oud zijn. De auteurs hoeven
niet afkomstig te zijn uit Nederland of
Vlaanderen of daarin woonachtig te zijn.
De deadline voor inzenden is 1 juli 2010.
Op www.schillebeeckx.nl vindt u nadere
informatie en het wedstrijdreglement.

Basis vormen eerdere vertalingen, die
voor een deel gecorrigeerd of hertaald
worden. Dit maakt het een omvangrijk en
kostbaar project. De stichting wordt
bijgestaan door Dick Boer, oud-directeur
van Uitgeverij Nelissen, Schillebeeckx’
oorspronkelijke uitgever. Als alles volgens
planning verloopt, zal een deel van deze
verzamelde editie in 2010 verschijnen.

Rechten boeken
Wij zijn verheugd u te melden dat de voormalige Uitgeverij Nelissen (nu: Boom
Uitgevers), in overleg met de Vlaamse
Dominicanen, zich bereid heeft verklaard
de rechten over te dragen aan de Stichting Edward Schillebeeckx. Hoewel veel
boeken helaas niet meer in druk zijn,
kunnen geïnteresseerden op korte termijn
de nog beschikbare boeken via de stichting aanschaffen, inclusief de Borgmanbiografie. Binnenkort vindt u op
www.schillebeeckx.nl een lijst.

Steunt u ons?
De Stichting Edward Schillebeeckx is voor haar werk afhankelijk van giften. Zij blijft zich
graag met hart en ziel in zettten. Bijvoorbeeld om seminars over de theologie van haar
naamgever mogelijk te maken. En om het elfdelige Engelstalige ‘Verzameld Werk’ uit te
brengen.
Daarom is uw financiële steun van harte welkom. Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer 38.70.35.125 t.n.v. Stichting Edward Schillebeeckx te Nijmegen (o.v.v. ‘gift’).
Hartelijk dank.

Stuurt u ons uw e-mailadres?

De stichting zal, na een
periode van stilte, weer
geregeld
nieuwsbrieven
publiceren. Het vervaardigen van een gedrukte
nieuwsbrief
is
echter
kostbaar. Daarom zal de
stichting op korte termijn
overstappen op digitale
verspreiding.
Bent u geïnteresseerd in het
denken van Edward Schillebeeckx. En wilt u ook de
komende jaren op de hoogte
blijven van de activiteiten
van de Stichting Edward
Schillebeeckx? Dan ontvangen
wij
graag
uw
e-mailadres.
U kunt ons op de volgende
manier bereiken. Per e-mail
(info@schillebeeckx.nl), per
telefoon (024-3615881) of
per post (Stichting Edward
Schillebeeckx,
Postbus
9103, 6500 HD Nijmegen).
U kunt ook het contactformulier op onze website
invullen.
Let op: wij zullen in de nabije
toekomst de nieuwsbrief
alleen nog als uitzondering
per post versturen. Bijvoorbeeld als u geen gebruik
maakt van e-mail. Neemt u
in dat geval ook contact met
ons op. Anders verdwijnt u
op den duur helaas vanzelf
uit de verzendlijst. Wij zijn u
bij voorbaat zeer dankbaar

Nieuws uit het bestuur
De afgelopen jaren hebben er zich een aantal wijzigingen voorgedaan in de
samenstelling van het bestuur van de Stichting Edward Schillebeeckx. Zo
hebben we Nico Schreurs verwelkomd als voorzitter. Op deze plaats maken
we van de gelegenheid gebruik om zijn voorganger Wil Derkse te bedanken
voor zijn jarenlange inzet.

Colofon
Doelstelling
De Stichting Edward Schillebeeckx wil het werk van
Edward Schillebeeckx verzamelen, ordenen, bewaren en
toegankelijk maken voor
geïnteresseerden in kerk,
universiteit en andere geledingen van de samenleving.
Bestuur
Prof. dr. N.F.M. Schreurs
(voorzitter), drs. J.H.C van den
Akker (penningmeester), dhr.
A.D. Vaganée O.P. (Provinciaal
van de Vlaamse Provincie der
Dominicanen), dhr. B. Vocking
O.P. (Provinciaal van de
Nederlandse Provincie der
Dominicanen), prof. dr. M.
Lamberigts, drs. L.C.J. Verreijt
en drs. Maria H. A. ter Steegvan Wayenburg
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 Schillebeeckx, Postbus 9103, 6500
HD Nijmegen.
E-mail: info@schillebeeckx.nl.
Telefoon: 024-3615881.
Ontwerp
Plus5Media, Arnhem
Drukwerk
Macx Reclamestudio, Nijmegen

Ook penningmeester Kees Oerlemans heeft afscheid genomen. Jan van den
Akker heeft zijn taken overgenomen. Bart Verreijt en Maria ter Steeg-van
Wayenburg hebben de twee vacante bestuursfunctie opgevuld. Erik Borgman
is als adviseur toegetreden tot de stichting. Mijke Jetten vervult de dagelijkse
secretariële taken.

Dankwoord
Ben Vocking O.P., provinciaal van de Nederlandse Provincie der Dominicanen
‘De Nederlandse Dominicanen vinden het een goede zaak dat de grote
bijdrage die Edward aan het gelovige denken geboden heeft, behoed en
doorgegeven wordt. Zijn benadering om onze wereld te zien als een plaats
van God blijft actueel. We mogen niet met onze rug naar de samenleving
gaan staan en ons opsluiten op een kerkelijk erf. We moeten pogen om
sporen van God te ontdekken in wat er in onze wereld gebeurt. Het was rijk
om bij de bezoeken aan Edward te mogen ervaren hoe hij meelevend, geïnteresseerd en gelovig betrokken bleef op wat er dichtbij en veraf gebeurde.
Wij zijn hem dankbaar voor zijn grote broederlijkheid en voor het spoor
waarop hij ons geplaatst heeft.’

Dankwoord
Domien Vaganée O.P., provinciaal van de Vlaamse Provincie der Dominicanen
‘Zo ongeveer om de 8 weken ging ik op bezoek bij Edward: mijn vroegere
‘pater meester’ toen hij nog in Leuven was en ik filosofiestudentje was. Ook nu
nog sprak ik hem aan als ‘pater meester’. Natuurlijk is het ‘Edward’, maar voor
mij is hij gebleven wat hij was. Onder die aanspreektitel zit geen verafgoding:
wel de warme hartelijkheid die hem welgevallig is en mij evenzeer. Op 18
oktober 2008 kreeg ik een geschenkboek van hem; hij schreef een opdracht
in breekbare maar heel leesbare woorden: “…… Alles komt van Gods liefde.”
Als dat geen schitterend orgelpunt is! Ik voel dat de stichting dit orgelpunt als
motto gekozen heeft. Daarom kunnen wij als zijn confraters deze stichting
helemaal niet missen.’

