Verslag van de eerste bijeenkomst van de netwerkgroep ‘religie en literatuur/ kunst’.
Op 22 november kwam in Utrecht voor de eerste keer de netwerkgroep ‘religie en literatuur/kunst’
samen. Omdat er op dit moment geen seminar bestaat waar specifiek het thema ‘religie en
literatuur/kunst’ aan de orde komt, werd tijdens de opening van het Noster academisch jaar een
oproep gedaan tot het oprichten van zo’n netwerkgroep. De groep bestaat inmiddels uit vijf
personen en er is ruimte voor verdere belangstellenden.
Tijdens de ontmoeting, die het karakter had van een werklunch, hebben we plannen gemaakt voor
het komende jaar. Bedoeling van deze netwerkgroep is allereerst het presenteren van onze
onderzoeksresultaten en het geven van de nodige feedback. Ook willen we samen relevante
publicaties op het gebied van religie en literatuur/kunst bespreken. Incidenteel zullen we onze
(co)promotoren of andere adviseurs uitnodigen voor onze meetings. Verder willen we informatie op
het gebied van onze onderzoeksterreinen uitwisselen: welke recente wetenschappelijke artikelen zijn
er verschenen, welke conferenties zijn stimulerend voor ons onderzoek. In dit verband noemden
twee leden van de netwerkgroep de in september gehouden conferentie van de ISRLC (International
Society for Religion, Literature and Culture) in Glasgow met als thema ‘Lines in Sand: borders,
conflicts and transitions’.
De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op woensdag 14 december in Utrecht. Dan zal Marianne
Kuipers- Sedee (promovenda aan Tilburg University) vertellen over haar onderzoek naar de
relevantie van de inzichten van de Britse schrijver G.K. Chesterton in relatie tot het New Atheism. In
het tweede gedeelte van onze bijeenkomst verdiepen we ons in Charles Taylors ‘A Secular Age’ aan
de hand van de inleiding die Ger Groot schreef bij het verschijnen van de Nederlandse vertaling van
dit werk van Taylor.
Mocht je interesse hebben om je aan te sluiten bij deze netwerkgroep: stuur een mail naar
g.vanes@uu.nl en we houden je op de hoogte.
Gerard van Es (UU)

