
Hoe hoorde je het?
‘Ik kreeg een e-mail van NWO-voorzitter Jos Engelen, of ik hem 
wilde bellen. Ik dacht: ‘Hè, wat zou hij nou van mij willen?’ Dus 
ik heb hem meteen gebeld. Hij zei: ‘Ik heb het genoegen om je 
te feliciteren met het toekennen van de Spinozapremie.’ Toen 
moest ik echt even gaan zitten. Ik? Ik had zelf niet de indruk dat 
mijn werk in Nederland erg werd opgemerkt buiten mijn vak-
gebied, antropologie en religiewetenschap. Maar misschien heb 
ik me daarin vergist. Ik vind het ook mooi dat ik als Duitse, ook 
al woon ik nu dertig jaar in Nederland, zo’n blijk van erkenning 
mag ontvangen. Dus ik was blij verrast.
Ik ben daarna meteen doorgegaan met werken, want ik had nog 
veel werk liggen. Maar mijn man en ik hebben er ’s avonds wel 
een glaasje witte wijn op gedronken.’

Waarom ben je gaan doen wat je doet?
‘Ik heb eerst pedagogiek en religiewetenschap gestudeerd, in 
Bremen. Ik wilde lerares worden, godsdienstonderwijs en onder - 
wijs voor kinderen met een beperking. Maar vanuit die studies 
kreeg ik een steeds grotere belangstelling voor andere manieren 
van denken, van leven. Zo ben ik de antropologie ingegaan. Ik 
heb me daarin beziggehouden met onderzoek in contactzones, 
waar mensen uit verschillende culturen elkaar tegen komen. De 
Europeanen en de inheemse bevolking van West-Afrika bijvoor- 
beeld, waar ik veel onderzoek heb gedaan, vooral in Ghana. Het 
interesseerde mij waarom mensen in Afrika bereid waren om 
hun religie opzij te zetten voor het christendom, hoe ze met die 
nieuwe religie omgingen. En hoe ze binnen die context nieuwe 
religieuze voorstellingen en een nieuw zelfbeeld ontwikkelden.’

‘Religie is iets wat mensen doen’

Geleefd geloof
De wereld verandert, met een prominente rol daarin voor religie.  

Reden om religie op een andere manier te bestuderen: vanuit  
de praktijk. Birgit Meyer, hoogleraar religiewetenschap aan de  

Universiteit Utrecht, loopt met die aanpak voorop. Zij krijgt in  
2015 de NWO-Spinozapremie van 2,5 miljoen euro.
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Hoe kwam je als Duitse terecht in Ghana en 
Nederland?
‘Ik was al heel lang geboeid door Afrika. Toen ik nog in Bremen 
studeerde, in 1983, ben ik in Togo geweest om een school te 
helpen bouwen. Dat was in een dorp van de Ewe, een etnische 
groep in West-Afrika. Ik raakte gefascineerd toen ik zag dat ze 
niet alleen inheemse goden vereerden, maar dat ze ook een kerk 
hadden. Het bleek nota bene een kerk die in de negentiende 
eeuw was gesticht door een zendingsgenootschap uit Bremen. Bij 
terugkomst in Duitsland ben ik meteen gaan uitzoeken hoe het 
zat met dat genootschap, maar ook hoe en waarom inheemse 
bevolkingen het christendom hadden aangenomen. 
Ik ben nog een keer in Togo geweest, om mijn studie pedagogiek 
af te sluiten met een onderzoek naar de toekomstvoorstellingen 
van jongeren. Ik besefte: ‘Ik snap niet goed wat er hier gebeurt en 
zolang ik geen antropologie studeer, heb ik geen goede ingang 
in deze andere culturele werkelijkheid.’ En omdat Duitsland op 
antropologiegebied toen nogal ouderwets was, en ik in Neder-
land een opener samenleving verwachtte en ook vond, ben ik 
hier gaan studeren, in Amsterdam. Daarbij nam ik mij van 
meet af aan voor dat ik terug zou gaan naar de Ewe en naar de 
impact van de zending. Dat heb ik gedaan, alleen niet in Togo 
maar in Ghana, waar ook Ewe leven.’

Hoe helpt die antropologische achtergrond je bij 
het bestuderen van religie?
‘Antropologen gaan voor de geleefde werkelijkheid. Ze proberen 
in de huid en in de hoofden te kruipen van de mensen naar wie 
ze onderzoek doen. Dat is nuttig als je een wereld wilt begrijpen 
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die almaar diverser wordt, waarin wijzelf ook te 
maken krijgen met steeds meer diversiteit, met 
mensen die anders zijn. Antropologische onder-
zoeksvaardigheden zijn daarom van groot belang 
voor het begrip van de eigen maatschappij. Dat  
is interessant omdat, toen de antropologie begon, 
het juist vooral ging om het begrijpen en in kaart 
brengen van mensen in andere samenlevingen.’

Is religie bezig met een terugkeer?
‘Ik denk niet dat religie ooit is weggeweest. Ik denk 
wel dat religie dan weer meer en dan weer minder 
zichtbaar is.’

Waarom is religieonderzoek juist nu 
belangrijk?
‘Tot pakweg de jaren negentig werd ervan uitgegaan dat 
religie steeds minder belangrijk zou worden. Met de toe-
nemende modernisering en ontwikkeling zou religie steeds 
meer een privékwestie worden en uiteindelijk zelfs verdwijnen. 
Maar die voorspelling is absoluut niet uitgekomen. We hebben 
de afgelopen twintig jaar met een heel complex religieus veld te 
maken gekregen, met de komst van migranten met een isla-
mitische maar ook met een christelijke achtergrond. Vaak is dat 
een pentecostale achtergrond, van de pinksterkerken die onder 
meer in Afrika heel populair zijn en waarin het vervuld raken 
met de Heilige Geest centraal staat. Maar we hebben ook te 
maken met ontkerkelijking die zorgt voor een behoefte aan 
nieuwe vormen van spiritualiteit. Zeker na de aanslagen
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‘Ik denk dat religie nooit 
 is weggeweest. Het is 
 soms minder zichtbaar’

van 11 september 2001 is religie centraal komen te staan in het 
maatschappelijk debat. En dat draait uiteindelijk om de vraag 
hoe we moeten samenleven in een maatschappij die in religieus 
en in cultureel opzicht enorm divers is geworden, of je dat nou 
leuk vindt of niet.’

En waarom is het dan zo nuttig om geloof te 
bestuderen zoals jij doet, vanuit de praktijk? 
‘Het interessante is dat religieuze botsingen vaak niet gaan over 
levensbeschouwelijke doctrines, maar juist over heel concrete 
kwesties. Zoals de kwestie van het al dan niet afbeelden van de 
profeet Mohammed in spotprenten. We hebben grote discussies 
over de manier waarop religies op het lichaam ingrijpen, zoals 
bij een besnijdenis. Over hoe we moeten omgaan met religieuze  
gebouwen, zoals kerken die leegstaan, enzovoort. Het gaat steeds 
om de manier waarop religie in de praktijk gebracht wordt. Het 
gaat om de omgang met dingen, de omgang met beelden en de 
omgang met het lichaam. Daarom is de concrete, op de praktijk 
gerichte insteek belangrijk, als je de diversiteit van religie en de 
botsingen die daaruit ontstaan wilt begrijpen. Religie is iets wat 
mensen doen. Ook al voelt dat misschien contra-intuïtief, omdat 
mensen bij religie denken aan iets goddelijks, iets ongrijpbaars.’ 

Religie is dus meer dan ‘het woord’.
‘Voorheen werd vaak nadruk gelegd op het woord. Toen ikzelf 
met onderzoek begon, ging ik ook nog sterk uit van tekst. Mijn 
eerste boek heette niet voor niets Translating the Devil. Maar ik 
ben gaan inzien dat je religie als een multimediaal verschijnsel 
moet zien. Afbeeldingen, het lichaam, voorwerpen en ga maar 
door: het zijn net als tekst ‘media van religie.’ Mensen gebruiken 
ze om het ongrijpbare verbeeldbaar en grijpbaar te maken. Ze 
kunnen zorgen voor sterke zintuiglijke belevingen, of gewaar-
wordingsvormen zoals ik dat noem. Of het via een beeld is dat 
een gevoel oproept, of het gevoel met de Heilige Geest vervuld 
te raken zoals in de pinksterkerk: zulke zintuiglijke gewaar-
wordingen zorgen dat het ongrijpbare van religie door mensen 
als iets echts ervaren wordt. En juist die sterke gewaarwordings-
vormen zijn een reden waarom religie het nog steeds goed doet.’

Terug naar de premie. Waarom denk je dat juist 
jij hem hebt gekregen?
‘Dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Maar wat ik denk: ik doe 
mijn werk met passie en dat breng ik over in mijn onderwijs,  
lezingen en publicaties. En ik heb op een aantal gebieden onder-
zoek gedaan dat impact heeft gehad, onder meer op het gebied 
van media en religie, de afrikanisering van het christendom, 
pinksterkerken en film in Afrika. Daarnaast breng ik verschil-
lende benaderingen van religieonderzoek samen: onderzoek dat 
draait om het lichaam en om concrete, materiële voorwerpen,  
en niet alleen om de levensbeschouwing. Ik denk dat mijn trans-
disciplinaire aanpak aanspreekt, de combinatie van elementen 
uit religiewetenschap, antropologie, mediastudies en uit andere 
wetenschappen. En er is op dit moment heel veel te doen over 
religie, ik denk dat dat ook een rol speelt.’

Hoe belangrijk is zo’n premie?
‘Het is een enorme eer, een waardering voor mijn werk, maar ik 
ben wel een teamplayer. Ik zie dit absoluut niet als een prijs voor 

mij alleen. Het is ook een waardering voor een vakgebied. Voor 
de religiewetenschap, de antropologie van religie. Aan de Neder- 
landse universiteiten had ons vakgebied het de afgelopen jaren 
best moeilijk, het heeft veel last gehad van reorganisaties, van 
het terugschroeven van het aantal banen, enzovoort. Daarom is 
het een enorme opsteker voor de religiewetenschap dat ik deze 
premie mag ontvangen. Daarnaast is het verwerven van onder-
zoeksfondsen steeds moeilijker geworden. De premie maakt het 
mogelijk om een echt groot project op te zetten, zonder dat ik 
steeds hoef na te denken hoe het gefinancierd moet worden. Ik 
ervaar de toekenning daarom als een grote bevrijding. Ik kan 
mij nu intensiever met het onderzoek zelf gaan bezighouden. 
Fantastisch vind ik dat.’

Weet je al wat je met het geld gaat doen?
‘Nog niets staat vast. Maar ik wil sowieso het huidige werk 
voortzetten en versterken. Ik wil daarvoor in gesprek gaan met 
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mensen uit mijn vakgebied, maar ook met mensen die vanuit 
andere wetenschappen met religie bezig zijn. Ik wil de materiële 
benadering van religie verder ontwikkelen.  
Wat voor mij heel belangrijk is, behalve de transdisciplinaire 
aanpak, is een transregionale insteek. Geen onderzoek dat zich 
alleen op Nederland richt, maar dat kijkt naar religie als globaal 
fenomeen. Ik wil met onderzoekers van buiten Europa en de 
VS samenwerken. Ik wil jonge onderzoekers, en dan vooral uit 
Afrika, in staat stellen mee te werken aan een groot onderzoeks- 
project naar religieuze diversiteit. Dat project wil ik organiseren 
rond een aantal grote, mondiale botsingen, zoals de zogenoemde 
iconoclash, over religieuze beelden. Dat speelde vroeger tussen 
het protestantisme en het katholicisme, maar kent ook nieuwe 
vormen, tot aan de manier waarop de Islamitische Staat omgaat 
met oud cultureel erfgoed. Maar er zijn meer clashes. Ik wil 
vanuit mijn kijk op religie als multimediaal fenomeen verschil-
lende van die botsingen bestuderen. Door na te gaan hoe vanuit 

verschillende tradities religie be- en 
geleefd wordt. Verschillen verdwijnen 
daarmee niet, en je kunt er ook de 
spanningen die daaruit voortkomen 
niet mee oplossen. Maar je kunt er 
wel begrip mee kweken. Maar ik wil 
nog meer. Ik heb plannen voor les-
materiaal. En voor een introductie-
boek voor religieonderzoek waarin 
meer dan nu zienswijzen uit ‘het zuiden’ ook aan bod komen.’

Aan plannen geen gebrek.
‘Ja, ik heb heel veel plannen. Ik ben heel enthousiast over deze 
premie, ook voor mijn vakgebied. De erkenning geeft me een 
boost om, nog systematischer, door te gaan met dit werk.’         

berry.overvelde@quest.nl
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