
Beste Jos Engelen, Eduard Klasen, leden van de jury, bestuur en medewerkers van NWO, 

dames en heren, 

Op 13 mei, 14.31 ontving ik op mijn tijdelijke werkplek aan het Centre for Advanced Study te 

Oslo een e-mail bericht van Jos Engelen met het verzoek hem te bellen. 

Ik maakte contact en hoorde dat ik een van de winnaars ben van de Spinozapremie. 

Sinds dat telefoontje verkeer ik in een staat van verbazing en blijdschap, en exploreer ik 

vrolijk vooruitkijkend maar ook nog steeds een beetje overdonderd de ongekende 

mogelijkheden die deze premie biedt voor verder onderzoek.  

Ik beschouw de toekenning als een enorme blijk van erkenning voor het werk dat ik samen 

met medeonderzoekers over de afgelopen twintig jaar heb kunnen opbouwen. 

Het is ook een erkenning van het belang van mijn vakgebied, de culturele antropologie en 

religiewetenschap. 

In een tijd van al schaarsere financiering van onderzoek in de geestes-en 

sociaalwetenschappen is dit een enorme opsteker. 

Mijn dank is groot. 

Allereerst naar NWO toe: ik dank de jury en het bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen, 

maar ook de organisatie al geheel. 

Ik zou hier vandaag niet staan zonder de eerdere ondersteuning van o.a. mijn 

promotieonderzoek en de toekenning van mijn Pionier programma.  

Ik ben – en u hoort dat wel een beetje – Duits.  

Toch ben ik ten diepste gevormd - in ieder geval in wetenschappelijk opzicht – door het 

Nederlandse universitaire stelsel. 

Ik waardeer het zeer dat mijn Duitse origine en nationaliteit geen enkele belemmerende rol 

heeft gespeeld in het ontwikkelen van mijn wetenschappelijke carrière. 

Mijn dank gaat ook naar mijn departement en faculteit aan de Universiteit Utrecht, waar ik me 

sinds 2011 als religiewetenschapper volop heb kunnen ontplooien. 

Tenslotte dank ik de Sociaalwetenschappelijke Raad voor het feit dat men tijd en energie 

heeft willen steken in mijn nominatie – ik ben blij dat deze inzet niet voor niets is geweest. 

Mijn werk is gesitueerd op het snijvlak van de culturele antropologie en de religiewetenschap. 

Sinds de late jaren tachtig doe ik antropologisch onderzoek Ghana naar de economische, 

sociale, politieke, culturele en religieuze implicaties van de bekering naar het christendom: 

naar zending en kolonialisme, naar de populariteit van pinksterkerken in het kielzog van een 

oprukkend neo-liberaal kapitalisme, en naar de dynamiek en creativiteit van populaire cultuur.  



Ik ben een gepassioneerde onderzoeker, die probeert in de huid te kruipen van de mensen die 

in mijn onderzoek centraal staan; op deze wijze kan ik diep inzicht verwerven in hun 

drijfveren, wensen en angsten alsmede in hun alledaagse beslommeringen. 

Juist in en al meer diverse samenleving is het van groot belang om serieuze pogingen te doen 

om te begrijpen hoe andere leefwerelden in elkaar steken.  

Het is een van de voornaamste taken van de geesteswetenschappen, en hierbij reken ik ook de 

antropologie, om de verschillende wijzen waarop werkelijkheden concreet worden 

geconstrueerd en door mensen als echt worden ervaren gedetailleerd te onderzoeken.  

In deze context speelt religie een veel grotere en andere rol dan zij volgens de 

secularisatiethese met voortschrijdende modernisering zou spelen. 

Religie is in onze tijd springlevend, in Nederland en ook op mondiale schaal. 

Naast processen van ontkerkelijking en in het kielzog daarvan de transformatie van 

kerkgebouwen en sacrale voorwerpen tot religieus erfgoed, zijn er tal van nieuwe fenomenen, 

zoals de zoektocht naar spiritualiteit, de opkomst van pinksterkerken, en de manifestatie van 

diverse islamitische bewegingen. 

De pluriformiteit van het religieuze veld vergt een wijdere overkoepelende visie op religie. 

Hierop lag het accent van mijn werk in de afgelopen 5 jaar.  

Als religiewetenschapper benader ik religie vanuit een sociaal-cultureel perspectief: religie 

verwijst naar ideeën en praktijken met betrekking tot een niet direct tastbare en zichtbare 

werkelijkheid, die door gelovigen toch - twijfel daargelaten - voor existerend wordt 

aangenomen. 

Bij de bestudering van religie opteer ik voor een materiele benadering.  

Centraal staan de concrete praktijken, middelen en media waardoor mensen zich tot het 

goddelijke of bovennatuurlijke en elkaar verhouden.  

Zo kunnen we begrijpen hoe die niet direct tastbare werkelijkheid tastbaar wordt gemaakt, en 

dus hoe religie in de wereld aanwezig is en die mede vormt geeft. 

In die zin is religie geen illusie, en ook niet louter een kwestie van geloof en innerlijke 

beleving. 

In onze al meer diverse samenlevingen is religie inzet van spanningen en conflict; voor een 

beter begrip ervan is en focus op de materiele, concrete aanwezigheid van religies via 

bepaalde gebouwen, objecten, beelden, klanken, teksten en het lichaam de aangewezen 

invalshoek.  

De toekenning van de Spinozapremie stelt mij in staat om de materiele benadering van religie 

samen met andere onderzoekers systematisch uit te bouwen. 



Ik ga met groot enthousiasme aan de slag en verheug me op de samenwerking met jonge en 

meer gevestigde onderzoekers in binnen-en buitenland, en zeker ook in het Globale Zuiden. 

Daarbij ben ik me zeer bewust van de verantwoordelijkheid die met de toekenning van deze 

premie op me rust.  

Ik zal mijn uiterste best doen om de premie in te zetten op een intellectueel productieve en 

uitdagende, naar de onderzoekers in het veld toe verantwoorde en een voor de samenleving 

verhelderende wijze.  

Dank voor uw aandacht. 

 

 

Birgit Meyer, Den Haag, 12 Juni 2015 

 


