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Geachte lezer, 

Hierbij het activiteitenplan voor Stichting Katholiek Erfgoed voor het jaar 2016. In 
de eerste helft van het jaar zal het thema Geloof en Macht centraal staan. In het 
tweede deel en in de nieuwsbrieven gedurende het jaar zal ook aandacht worden 
besteed aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.  

We houden ons aanbevolen voor uw adviezen en medewerking in 2016, 

Namens SKE, 

 

 

Maurice Essers en Rachel de Vos 

 

   
  

  

www.stichtingkatholiekerfgoed.nl	  
stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl	  
 

Highlights 2016  
 

Vatican in Int. Politics (5 maart 2016) 
 
* 

125 jaar Rerum Novarum: denkers, doeners en leiders op het gebied van de 
katholieke sociale leer 

* 
Katholiek Erfgoed: Het Klooster; een herbestemming van een klooster op 

basis van het leven van Clara Fey en de zusters van de door haar gestichte 
congregatie en op basis van de elementenleer van Hildegard von Bingen. 

 
* 
 
 

 
 



 

Jaarplan 2016 
 
 
A. Lezingen 
 

1. Voorjaarslezing 2016 “Vatican in International Politics” 
	  
De	  eerstvolgende	  lezing	  zal	  op	  5	  maart	  2015	  in	  Utrecht	  plaatsvinden.	  Deze	  keer	  een	  
hoofdlezing	  van	  Dorothee	  Niebuhr	  en	  Christian	  Rieck	  over	  de	  rol	  van	  het	  Vaticaan	  in	  de	  
Internationale	  Politiek.	  Denk	  daarbij	  niet	  alleen	  aan	  het	  vluchtelingenbeleid,	  maar	  
bijvoorbeeld	  ook	  aan	  de	  rol	  van	  het	  Vaticaan	  bij	  de	  toenadering	  tussen	  de	  Verenigde	  Staten	  
en	  Cuba	  en	  de	  rol	  van	  de	  encycliek	  Laudato	  Si	  bij	  de	  Internationale	  Klimaatconferentie	  die	  
onlangs	  in	  Parijs	  plaatsvond.	  Verder	  die	  dag	  een	  lezing	  vanuit	  de	  Franciscaanse	  spiritualiteit	  
over	  Laudati	  Si	  van	  Willem	  Marie	  Speelman.	  	  
Het programma is als volgt:  

14:00               Opening   
14:10-15:15    ‘Vatican: Microstate and Superpower’ door Dorothee Niebuhr en Christian Rieck* 
15.30- 16:00   ‘Het wereldbeeld van de paus in zijn encycliek Laudato door dr Willem Marie Speelman  
16.00 - 16.40   Debat met sprekers endeelnemers o.l.v. Isabella Wijnberg en Glenn  Sluijter 
16:45 - 17.00   Afsluiting door Marie Christine barones van Kien van Hövell tot Westerflier, 
                         (namens  de Nederlandse Associatie van de Soevereine Orde van Malta) 
17:00-18:00    Borrel  
 
De middag zal plaatsvinden in het Maltezerhuis, Nieuwegracht 14 in Utrecht. Lezingen 
en debat zijn in het Engels. De entrée bedraagt 12,50 euro en voor studenten 7,00 euro 

*	  Dorothee	  Niebuhr,	  die	  begin	  december	  promoveerde,	  en	  Christian	  Rieck	  publiceerden	  hierover	  onlangs	  een	  artikel:	  
http://www.kas.de/wf/doc/kas_43202-‐544-‐2-‐30.pdf?151112114556. 

 
 

2. Najaarslezingen 2016 
 
Voor	  het	  najaar	  bereiden	  Rachel	  de	  Vos	  en	  Isabella	  Wijnberg	  de	  traditionele	  Adrianus	  VI	  
lezing,	  waarbij	  o.a.	  gedacht	  wordt	  aan	  geld	  en	  economisme	  als	  thema.	  Hierover	  kan	  
binnenkort	  nader	  bericht	  worden.	   
 
  



 

B. Publicaties 
 
In 2016 zullen enkele publicaties van SKE verschijnen over Geloof en Macht:  
 
125 jaar Rerum Novarum 
 
Portretten	  van	  25	  leiders,	  denkers	  en	  doeners	  op	  het	  gebied	  van	  de	  katholieke	  sociale	  leer.	  In	  3	  
hoofdstukken	  wordt	  aan	  de	  hand	  van	  portretten	  van	  historische	  personen	  een	  beeld	  geschetst	  
van	  de	  invloed	  van	  de	  katholieke	  sociale	  leer	  vanaf	  de	  encycliek	  Rerum	  Novarum	  tot	  heden.	  
	  

 
 
 
Vatican in international politics  
 
Uitgave	  naar	  aanleiding	  van	  de	  studiedag	  van	  5	  maart	  a.s.  
 

  
 
Verder	  zullen	  in	  2016	  nog	  twee	  publicaties	  verschijnen	  naar	  aanleiding	  van	  de	  Heiligdomsvaart	  
naar	  Aken	  en	  Kornelimünster	  die	  SKE	  in	  2014	  organiseerde	  (A.	  Geloof	  en	  Macht	  in	  het	  gebied	  
tussen	  Maas	  en	  Rijn	  en	  B.	  Heiligdomsvaart	  Aken	  en	  Kornelimünster	  2014)	  en	  zal	  gewerkt	  worden	  
aan	  een	  publicatie	  over	  de	  geschiedenis	  van	  het	  katholicisme	  in	  Amsterdam.	  	  
 
 
 



 

C. Projecten 
 
 
1. Katholiek Erfgoed in Zuid-Limburg 
 

 

 

Op de website van SKE of op een afzonderlijke 
website zal een canon worden ontwikkeld voor het 
katholieke erfgoed in Zuid-Limburg. Het 
voornemen bestaat om daaraan met hulp van 
(voormalige) kloosters in Zuid-Limburg cultureel-
religieuze reizen te verbinden. Komende tijd zal in 
dat kader worden onderzocht worden of SKE zal 
meedoen bij de herbestemming van het klooster 
van de Zusters van het Arme Kindje Jezus (Huize 
Loreto) in Simpelveld. Bedoeling is om aan dit 
kloostercomplex in het jaar van de Barm-
hartigheid een  sociale bestemming te geven, 
waarbij het leven van de zusters en de voedings-
leer van Hildegard von Bingen centraal zullen 
staan met o.a. een zorghotel, natuureducatie, 
studentenhuisvesting, maaltijdenservice voor 
ouderen, werkplaatsen voor ambachtslieden etc.  

 
2. Canon katholiek erfgoed 

 
Ook de canon voor het katholiek erfgoed in Nederland zal in 2016 worden uitgewerkt.  

 
 
D. Nieuwsbrieven 
 
Via de nieuwsbrieven zullen we ook in 2016 blijven berichten over lezingen, tentoonstellingen en 
projecten die verband houden met katholiek erfgoed en katholicisme. 
 
 

 


