Sprekers congres Religie anno 2018
Mohamed Ajouaou is universitair docent islamitische theologie aan de
Vrije Universiteit Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is
lid van het Theologisch Elftal van Trouw. Ajouaou schreef het boek Wie is
moslim? Geloof en secularisatie onder westerse moslims.

Hans Alma is hoogleraar psychologie en zingeving aan de Universiteit
voor Humanistiek te Utrecht. Ze was de eerste vrouwelijke rector van
Nederland. Alma promoveerde in de godgeleerdheid aan de Radboud
Universiteit Nijmegen en was docent godsdienstpsychologie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden.
Uit het onderzoek van Alma blijkt dat mensen geborgenheid in het
vertrouwde zoeken, maar ook nieuwsgierig zijn naar het onbekende.
Zingeving vindt daarom plaats in een spanningsveld en kan begrepen
worden vanuit een fundamenteel verlangen van mensen zich verbonden
te voelen met iets dat hen overstijgt.
Erik Borgman is hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het
christendom, aan de Universiteit van Tilburg. Hij werd in 2012 uitgeroepen
tot theoloog van het jaar. Borgman schreef meerdere boeken, artikelen en
columns over het thema religie, cultuur en identiteit. In een van zijn laatste
boeken, Zielen winnen, gaat hij op zoek naar de kerk buiten de gebaande
paden.

Kauthar Bouchallikht is columnist en redacteur voor diverse media. Ze
studeerde publiek management aan de Universiteit Utrecht. Ze schrijft
onder meer voor het Parool, Joop en De Correspondent. Bouchallikht is
voorzitter van de Stichting Groene Moslims en houdt voor OneWorld en
NieuwWij de sociale trends in de gaten. Haar missie is om van
samenleven een werkwoord te maken waar we bewuster bij stilstaan.

André van der Braak is hoogleraar boeddhistische filosofie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam. Hij is daarnaast zenleraar en leider van het NWOproject Geloven in veelvoud. Dat project onderzoekt mensen die hun
geloof samenstellen uit elementen van verschillende tradities. De
onderzoekers kijken op welke manier deze individualistisch ingestelde
gelovigen zich verbinden.

Nico de Fijter is opgeleid als journalist en werkt 16 jaar bij Trouw, waar hij
sinds drie jaar chef is van redactie religie & filosofie.

Ruard Ganzevoort is decaan en hoogleraar praktische theologie aan de
Vrije Universiteit Amsterdam en senator voor GroenLinks. Hij onderzoekt
de rol van religie in de samenleving en in de levens van mensen. Hij deed
onder andere onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk en leidde
het NWO-project naar Religie en homoseksualiteit. In dat kader
publiceerde hij over homoseksualiteit in Centraal- en Oost-Europa,
Indonesië en Nederland.

Yolande Jansen is bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Ze onderzoekt daar het humanisme in relatie tot religie en
seculariteit. Daarnaast is ze universitair hoofddocent wijsbegeerte aan de
Universiteit van Amsterdam. Jansen leidt het NWO-project Religiekritiek
en de culturele representatie van joden en moslims in Nederland.

James Kennedy is hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan
de Universiteit Utrecht. Kennedy leidt het NWO-project Verschuivende
verhoudingen. Onderzoekers bestuderen hierin de scheiding van kerk en
staat in Nederland sinds de jaren zestig. Wat betekent de scheiding van
kerk en staat nou echt? En verandert bijvoorbeeld de wetgeving door deze
scheiding?

Anne-Marie Korte is hoogleraar religie en gender aan de Universiteit
Utrecht en wetenschappelijk directeur van de Nederlandse
Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap. Ze richt zich
onder andere op de plekken waar theologie en maatschappij schuren. Een
voorbeeld is de groep Pussy Riot die beschuldigd wordt van
godslastering. Korte onderzoekt op dit moment het conflict tussen religie
en homoseksualiteit.

Marcia Luyten (dagvoorzitter) is een Nederlandse econoom,
cultuurhistoricus en auteur. Luyten schreef onder andere Het geluk van
Limburg (2015) en Wit, niet blank - Mijn eerste jaren in Afrika (2018). Ze
was tot begin 2018 presentator van het televisieprogramma Buitenhof en
werkt nu aan een biografie over koningin Máxima.

Annelies Moors bestudeert als hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam de hedendaagse moslimsamenlevingen. Ze leidt het NWOproject Moslimactivisme in Nederland na 1989. In dat project kijken
onderzoekers hoe vrouwen en jongeren deelnemen aan debatten over de
vraag of de islam verbindt of verdeelt.

Susan Rutten is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Ze
bestudeert het islamitisch familierecht in Europese context. Rutten leidt
het NWO-project naar religie en echtscheiding. Ze kijkt onder andere naar
huwelijkse gevangenschap waarbij een man weigert om van zijn vrouw te
scheiden. Dat is vooral een probleem bij religieuze huwelijken, omdat
Nederlandse rechters die niet kunnen ontbinden. Rechters kunnen dan
hun toevlucht zoeken tot andere juridische instrumenten en bijvoorbeeld
aan de man een dwangsom opleggen.

Thijl Sunier is hoogleraar culturele antropologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in migratie, religie en moderniteit, islam
in Europa en Turkije. Sunier neemt in een NWO-project de ontwikkeling
van de islam in Nederland onder de loep. Hij wil laten zien hoe religieuze
ontwikkelingen steeds hand in hand gaan met maatschappelijke
ontwikkelingen.

Alain Verheij is theoloog en schrijver. Verheij doet promotieonderzoek in
Leiden naar de epische dramatiek in de oude spijkerschrifttaal van Ugarit.
Verheij is geregeld te horen op de radio en is lid van het Theologisch Elftal
van Trouw. Hij is medeoprichter van De Leven Ede. Dat is een initiatief dat
pleit voor een vrij en verdraagzaam christendom zonder taboes. Verheij
schreef het boek God en ik - wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt
leren van de bijbel.

Gerard Wiegers is hoogleraar religiestudies aan de Universiteit van
Amsterdam. Wiegers is gefascineerd door de geschiedenis van religieuze
transformaties en de gevolgen voor de wereldbeelden van mensen.
Wiegers leidt het NWO-project Fragiele relaties: joden en moslims in
Amsterdam en Londen. Aan de ene kant worden de joden en moslims
naar elkaar toegedreven omdat ze beide religieuze minderheden zijn. Aan
de andere kant staan ze dikwijls tegenover elkaar in het IsraëlischPalestijns conflict.
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