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Antagonistische medestanders, over kerk en civil society
Bijeenkomst Onderzoekersnetwerk Religie en Civil Society
Donderdag 21 januari 2010, 13.00-16.30 uur
Vrije Universiteit, Hoofdgebouw zaal 14A-05
Wat is de positie van de kerk in de samenleving? Moeten kerken worden gezien als
maatschappelijke organisaties bij uitstek? Zij hebben immers geregeld, direct of
indirect, een rol gespeeld in het initiëren van maatschappelijke bewegingen en
sociaal werk. Tegelijkertijd zijn kerken primair gericht op het sacrale en spirituele
en staan in die zin los van de samenleving.
Deze thematiek staat centraal in de bijeenkomst van het netwerk religie en civil
society: ‘Antagonistische medestanders, over kerk en civil society’. Vertrekpunt
voor de discussie is het binnenkort te verschijnen boek Stad op een berg, waarin
James Kennedy de publieke rol van de protestantse kerken in Nederland behandelt.
U bent allen van harte uitgenodigd deze bijeenkomst (gratis) bij te wonen. U wordt
vriendelijk verzocht zich daartoe aan te melden bij Wouter Beekers:
w.beekers@ubvu.vu.nl (+31(0)20 598 5275).
Programma
13.00 Opening
13.10 James Kennedy, inleiding op Stad op een berg
13.30 Evert van der Zweerde: De kerk als NGO?
14.10 Pauze
14.30 Staf Hellemans: De rooms-katholieke kerk in het publieke domein
15.10 Peter van Rooden: Is “kerk” een nuttig begrip voor de historicus?
15.50 Plenaire discussie
16.30 Afsluiting en borrel
* Na de lezingen is er steeds kort tijd voor vragen, opmerkingen en discussie.
Prof.dr. J.C. Kennedy is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam. In januari 2010 verschijnt zijn nieuwe boek Stad op een berg. De
publieke rol van protestantse kerken (een uitgave van Boekencentrum; ISBN
9789023921356; 192 blz., ca. 12,90 euro).
Kennedy schetst vanuit historisch perspectief het spanningsveld waarin de kerk
maatschappelijk opereert. Hij laat zijn historische beschouwingen eindigen in een
pleidooi voor de kerk als ‘contrasterende gemeenschap’, met een dynamische
publieke voorbeeldfunctie.

Dr. E. van der Zweerde is universitair docent sociale en politieke filosofie aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij richt zich in zijn onderzoek op de
verhoudingen tussen religie, democratie, civil society en ethos.
Naar aanleiding van Kennedy’s boek over de publieke rol van protestantse kerken,
zal Van der Zweerde uiteenzetten dat er een onophefbare discrepantie bestaat
tussen het liberaal-democratische en religieuze perspectief op de samenleving, een
spanning waar iedere tijd een vorm voor moet vinden.
Prof.dr. G.A.F. Hellemans is hoogleraar religiesociologie aan de Universiteit van
Tilburg. Hij schrijft vanuit (godsdienst)sociologisch perspectief over de
wereldreligies, het katholicisme in Europa in het bijzonder.
Hellemans zal de evolutie van positie, houding, en optreden van de RoomsKatholieke kerk in het publieke domein analyseren en een vergelijking trekken
tussen de Rooms-Katholieke kerk en protestantse kerken.
Dr. P.T. van Rooden is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling
Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij maakt studie
van de geschiedenis van het christendom vanuit een sociaal-wetenschappelijk
perspectief.
Van Rooden zal de vraag aan de orde stellen of Kennedy’s poging om de kerk te
onderscheiden van andere religieuze maatschappelijke instanties mogelijk en
zinvol is om de geschiedenis te begrijpen.

Onderzoekersnetwerk Religie en Civil Society
Het interdisciplinaire en interuniversitaire Onderzoekersnetwerk Religie en Civil
Society wil studie maken van de religieus geïnspireerde aspiraties en beelden van
een goede samenleving, in het heden en verleden, en hun gevolgen voor de
maatschappelijke praktijk. Inmiddels hebben 75 onderzoekers aangegeven te willen
participeren in dit onderzoekersnetwerk.
Organisatie: Wouter Beekers, Govert Buijs en Anton van Harskamp

