GESCHIEDENIS VAN DEZE LEERSTOEL EN EERDER ONDERWIJSAANBOD
In 1991 werd door de Vrije Universiteit, de Charismatische Werkgemeenschap Nederland en
de Katholieke Charismatische Vernieuwing deze bijzondere leerstoel ingesteld. In 1992 werd
daarop benoemd als hoogleraar: prof. dr. M. Parmentier. Deze is in 2000 hoogleraar
geworden in Bern.
2001
Ten behoeve van deze leerstoel heeft prof. dr. Jan van der Veken in februari-maart 2001 een
cursus gegeven: inleiding in de theologie van de charismatische vernieuwing.
Deze cursus wordt via website StuCom voor een deel permanent aangeboden in de vorm van
collegeverslagen (StuCom0061-0066) met literatuuropgave (o.a. StuCom0067 en 0068).
[ De verslagen van het 4e t/m 6e college zijn niet gemaakt. ]
2002
In februari - maart 2002 werd gegeven de cursus De heilige Geest, Levensadem van de Kerk
In 2001-2002 werden de geschriften van L.J. Kardinaal Suenens in verband met de
Charismatische Vernieuwing opnieuw uitgegeven onder de titel De heilige Geest,
Levensadem van de Kerk. Ze bevatten o.m. de Documenten van Mechelen, in de jaren
zeventig opgesteld door een internationaal team van theologen. (Zie StuCom 0238, 0067 en
0069) Een studie van die geschriften kan gezien worden als een prima inleiding in de
theologie van de charismatische vernieuwing. De Leerstoel Theologie van de Charismatische
Vernieuwing, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam bood rond deze geschriften een cursus
aan van vijf werkcolleges.
Docenten waren prof. dr. J. Van der Veken, met medewerking van dr. C. van der Kooi.
Prof. dr. Jan Van der Veken is emeritus-hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij heeft
gepubliceerd op het gebied van procestheologie, geloof en wetenschap en over de religieuze taal. Sinds
1972 is hij betrokken bij de charismatische vernieuwing. In die hoedanigheid was hij een nauwe
medewerker van kardinaal Suenens.
Dr. Kees van der Kooi is universitair docent aan de theologische faculteit van de VU en reeds jaren
betrokken bij de charismatische vernieuwing.

2002 - 2003
De colleges in seizoen 2002-2003 hebben in november 2002 plaatsgevonden. En werden
gegeven door mgr. dr. Peter Hocken. Zie 0292uk op www.stucom.nl.
Van 2003 t/m 2007 was prof. dr. Kees van der Kooi de bijzonder hoogleraar op deze
leerstoel.
In 2008 gaf prof. dr. Patrick Lens gastcolleges. Zie 0267.pdf.
In 2009 gaf prof. dr. Norbert Baumert gastcolleges.
Van 2010 t/m 2014 was prof. dr. Benno van den Toren de bijzonder hoogleraar op deze
leerstoel.
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