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Het derde referaat van de voormiddag werd 
gegeven door S. van Erp, systematisch theo-
loog. Hij beschreef de contemplatie en de 
sensus fidei als wegen voor mensen van van-
daag om hun zoekende en vaak nog ongearti-
culeerde geloof verder te onderzoeken. 

In de namiddag werden in twee blokken 
telkens vier werksessies tegelijk aangebo-
den. Deze werksessies waren eerder toe-
gespitst of praktisch van aard, waarbij direc-
te relevantie voor het werkveld werd beoogd. 
Na elke werksessie werd tijd gemaakt voor 
vragen en discussie. L. Boeve (ku Leuven), 
systematisch theoloog en directeur-generaal 
van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 
presenteerde zijn project rond de ‘katholieke 
dialoogschool’. Zijn collega J. Haers besprak 
de samenhang tussen geloof en daadwerke-
lijk engagement bij de twee martelaars 
Dietrich Bonhoeffer en mgr. Oscar Romero. 
Filosoof E. Meganck probeerde in zijn sessie 
filosofie en theologie dichter bij elkaar te 
brengen door de – in de filosofie recent op-
komende – studie van de drie theologale 
deugden te verkennen. In twee opeenvol-
gende sessies spraken M. Braekers op en 
R. Faesen sj over respectievelijk een domini-
caanse kijk op predicatie vandaag en de ver-
houding tussen mystieke ervaring en ge-
loofsleer bij de mystici Jan van Ruusbroec en 
Hadewijch. Verder waren er nog sessies met 
J. Polfliet over de geloofsbelijdenis in de 
 liturgie, H. Pex over Godly Play, een nieuwe 
methode voor de geloofsinitiatie, en B. Van-
derhaegen over de betekenis van de ge-
loofsinhoud in de ziekenhuispastoraal.

Alle referaten werden ook gebundeld en 
zijn inmiddels uitgegeven. Verder werd aan-
gekondigd dat de volgende editie, logos xii, 
het thema ‘“Die geleden heeft onder Pontius 
Pilatus”: God in de geschiedenis van het lijden’ 
zal behandelen. [anton milh, ku  Leuven]

Symposion God, Seks en Politiek
Amsterdam, 13 mei 2016

Op vrijdag 13 mei 2016 vond aan de Vrije 
Universiteit het symposium ‘God, Seks en 

Politiek’ plaats, georganiseerd door de redac-
tie van Religie & Samenleving in samenwer-
king met ForumC en het nwo-onderzoeks-
project ‘Contested Privates’ (vu Amsterdam/
uu Utrecht). Het werd bezocht door ruim 70 
deelnemers. Centraal stond de vraag naar de 
verschillende wijzen waarop religie, seksua-
liteit en politiek met elkaar verknoopt kun-
nen zijn.  

Het ochtendprogramma bestond uit twee 
plenaire lezingen. P. Schnabel (uu Utrecht) 
besprak de grote veranderingen die zich in 
de jaren 1960/70 in het denken over seksua-
liteit voordeden. Er werd een discussie op 
gang gebracht over zaken die voordien taboe 
waren: seks vóór het huwelijk, pil en con-
doom, homoseksualiteit. Bij de vrijere op-
vattingen sloten de kerken zich – schoor-
voetend – aan en de overheid paste de 
wetgeving aan. Dat aan de vrijheid ook geva-
ren kleefden, zoals aids en seks met minder-
jarigen, werd eerst later gesignaleerd. 
M. Derks (uu Utrecht) ging in op de heftige 
discussie die losbarstte in de media en de 
politiek toen sommige trouwambtenaren op 
grond van gewetensbezwaren huwelijken 
tussen paren van gelijk geslacht niet wilden 
voltrekken.

Het middagprogramma kende drie para llel -
sessies. In de eerste besprak M. van den Berg 
(vu Amsterdam) de uiteenlopende reacties 
op de foto-expositie ‘Ecce Homo’ in Zweden 
en Servië. Deze foto’s verbeelden momenten 
uit het leven van Jezus, waarbij traditionele 
kerkelijke kunst wordt gecombineerd met 
symbolen uit de moderne Zweedse lhbt-
gemeenschap. P. Mepschen (ul Leiden) 
schetste hoe in het vluchtelingendebat 
 Europa naar voren komt als (potentieel) 
slachtoffer van de seksuele agressie van de 
Ander. Bij de angst van Europa voor de  Ander 
wordt teruggegrepen op oude modellen uit 
de koloniale tijd. J. van der Lee (rug Gronin-
gen) ging in op de receptie in politiek Neder-
land (1901-1911) van de toen nieuwe theorie 
dat homoseksualiteit aangeboren zou zijn. 
Onder meer Abraham Kuyper gaf blijk van 
zijn verontwaardiging over ‘deze weten-
schappelijken vrijbrief van tegennatuurlijke 
ontucht’. 
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In de tweede parallelsessie belichtte M. 
Cense (Rutgers, kenniscentrum seksualiteit) 
de keuzes en motieven van meisjes die vóór 
hun twintigste zwanger waren geworden. 
Ze moesten in korte tijd besluiten: abortus 
of moederschap. D. Bos (uva Amsterdam) 
liet in zijn lezing zien hoe het publieke debat 
rond homoseksualiteit en (Nederlandse) 
moslims sinds de jaren 1980 veranderde. 
M. Ajouaou (vu Amsterdam) liet de discre-
pantie zien tussen de officiële interpretatie 
van de bepalingen over seks in Soera 23,1-4 
en de wijze waarop men daar in de praktijk 
mee omgaat. 

In de derde sessie presenteerde D. Beekers 
(uu Utrecht) verschillen en overeenkomsten 
in de wijzen waarop soennitische en evange-
lisch-gereformeerde studenten over seksua-
liteit spreken. A. de Bruijne (tu Kampen) 
relativeerde de tegenstelling tussen verlich-
te seksuele bevrijders en orthodoxe christe-
nen: de laatmoderne seksuele moraal heeft 
christelijke wortels en ook orthodoxe chris-
tenen nemen laatmoderne waarden over. 
S. Meerhoff (Lyceum Sancta Maria, Haar-
lem) liet zien hoe onderwijsmethoden, be-
doeld om seksualiteit bespreekbaar te ma-
ken, een bepaalde, heteroseksuele norm 
bevestigen. C. Visser (ForumC) betoogde dat 
in het publieke discours de verwijzing naar 
een seksuele identiteit (geaardheid) de ge-
zaghebbende plaats heeft overgenomen die 
voorheen toekwam aan de verwijzing naar 
een religieuze identiteit (gezindte). 

Het tweede nummer van Religie & Samen
leving (2016) is aan het symposium gewijd. 
[lammert g. jansma/kees de groot]

Conferentie Education in Catholic Schools 
as Public Theology
Ravenstein, 24 mei 2016

Op 24 mei 2016 vond in Ravenstein de con-
ferentie ‘Education in Catholic Schools as 
Public Theology’ plaats, georganiseerd door 
het Center for Catholic Studies en de Facul-
teit der Filosofie, Theologie en Religiewe-
tenschappen (ru Nijmegen). Deze dag stond 

in het teken van de uitdagingen en mogelijk-
heden van het katholieke onderwijs in 
Nederland, België en het Verenigd Konink-
rijk. Het thema was bestemd voor iedereen 
die een rol speelt in het katholiek onderwijs. 
De conferentie bestond uit twee sessies met 
telkens twee sprekers, gevolgd door een vra-
genronde. Afgesloten werd met een groeps-
discussie.

In zijn openingstoespraak sprak F. Wijsen 
(ru Nijmegen) over de veelheid aan open 
vragen betreffende katholiek onderwijs, die 
momenteel voor ons liggen. Vervolgens las 
J. Hendriks (bisdom Haarlem-Amsterdam) 
een brief voor, gericht aan de leden van de 
conferentie, van A. Zani (Congregatie voor 
Katholiek Onderwijs, Rome). Hierin werd 
gewezen op de relevantie van het begrijpen 
van onze naaste op onze weg naar waarheid. 
In zijn persoonlijke boodschap benadrukte 
mgr. Hendriks het belang van subsidiariteit 
en de eigen rol van katholieke scholen waar 
geloof wordt uitgedrukt in cultuur en leven.

De eerste sessie, ‘Current Challenges and 
Opportunities in Catholic Education’, werd 
voorgezeten door C. Hübenthal (ru Nijme-
gen). Hierin lichtte L. Boeve (Katholiek 
 Onderwijs Vlaanderen, ku Leuven) de rol 
van de Katholieke Dialoogschool in een post-
seculier en post-christelijk Vlaanderen toe. 
In zijn bespreking stelde Boeve dat het cor-
recter is om te spreken van pluralisatie dan 
van secularisatie. Het is daarom essentieel 
dat jongeren hun eigen identiteit kunnen 
versterken in en door dialoog met de ander. 
Hierna sprak P. Robinson (Catholic Educa-
tion Service) over de uitdagingen in het 
 katholiek onderwijs in Engeland. Robinson 
benadrukte het belang van gratis katholiek 
onderwijs voor elke katholieke familie en 
een zekere graad van onafhankelijkheid te-
genover de staat. Ook hij plaatste dialoog 
centraal, maar stelde dat dit onmogelijk is 
zonder een voorafgaande kennis van de 
 eigen religie.

De tweede sessie, ‘The Future of Catholic 
Education’, werd geleid door C. Sterkens 
(ru Nijmegen). C. Hermans (ru Nijmegen) 
stond stil bij wat een goede leerkracht nu 
eigenlijk is. Daarvoor vertrok hij vanuit het 
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