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Dankzij een fellowship van het Catharina Halkes Fonds kon ik in april en mei 2022 een buitenlands 

onderzoeksverblijf aan de Universiteit Utrecht organiseren. Ik werk sinds september 2017 aan een 

gezamenlijk doctoraat tussen de Universiteit Gent en de KU Leuven. In mijn doctoraat kijk ik naar de 

geleefde ervaringen van praktiserende katholieke vrouwen tussen (ongeveer) 25 en 35 jaar die een 

betaald en/of onbetaald engagement opnemen in de Belgische katholieke kerk. Vanuit 

methodologische en theoretische hoek kijk ik met name naar hoe religie geleefd en geïnterpreteerd 

wordt door de vrouwen die ik geïnterviewd heb. Doorheen mijn onderzoek lopen drie grote thema’s 

als rode draad: 1) gender en genderrollen; 2) intieme romantische relaties; en 3) seksualiteit.  

Ik werd uitgenodigd door professor dr. Anne-Marie Korte, chair Religion, gender and modernity aan de 

Universiteit Utrecht, voor een onderzoeksverblijf. Initieel zou het verblijf plaatsvinden in april en mei 

2020, en zou ik verbonden zijn aan het NWO project Beyond ‘Religion versus Emancipation’. Gender 

and Sexuality in Women’s Conversions to Judaism, Christianity and Islam in Contemporary Western 

Europe, dat liep van 2016 tot 2021. In dit project werkte mijn copromotor, dr. Nella van den Brandt, 

momenteel verbonden aan Coventry University, als postdoc onderzoeker. Een onderzoeksverblijf aan 

de UU zou dus op verschillende vlakken interessant zijn voor de afwerking van mijn doctoraatsthesis, 

en zou resulteren in een tijdelijke intensievere samenwerking met mijn copromotor. Door de uitbraak 

van de pandemie werd dit onderzoeksverblijf echter uitgesteld naar het voorjaar van 2022, waardoor 

ik van 1 april tot en met 31 mei in Utrecht verbleef.  

Het primaire doel van dit onderzoeksverblijf was om intensief te schrijven aan mijn dissertatie, meer 

bepaald het analyseren en uitschrijven van mijn empirische data. Dit heeft geresulteerd in een eerste 

draft van twee empirische hoofdstukken. Een eerste hoofdstuk waarin ik weergeef hoe de jonge 

katholieke vrouwen uit mijn studie het leven van alledag beleven, met daarbij specifieke aandacht voor 

hun religieuze identiteit en praktijken; en een tweede hoofdstuk dat handelt over de beleving en 

ervaring van seksuele intimiteit, en waar ik dieper inga op thema’s als voorhuwelijkse seks, de rol van 

seksualiteit binnen een katholiek huwelijk, verlangen, enzovoort.   

Ook organiseerde ik, samen met dr. Jelle Wiering (Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Nella van den 

Brandt (Coventry University), een tweedaags symposium aan de Rijksuniversiteit Groningen getiteld 

Materiality, Gender and Sensemaking: Religion and Secularity in Everyday Life. Dit symposium ontving 

ook een subsidie van het Catharina Halkes Fonds, en het verslag van dit tweedaags event kan hier 

gelezen worden: https://catharinahalkesfonds.nl/verslag-conferentie-materiality-gender-and-

sensemaking-religion-and-secularity-in-everyday-life/.  

Het Departement Filosofie en Religiewetenschap vormde gedurende april en mei 2022 ook een 

productieve werkomgeving voor mij als PhD onderzoeker. Er werden verschillende evenementen 

georganiseerd waarbij ik kon aansluiten, zoals lunch meetings waar geaffilieerde onderzoekers hun 

werk kwamen voorstellen en leesseminaries waar met andere PhD en postdoc onderzoekers teksten 

werden gelezen en besproken. Ook was de nabijheid van de universiteitsbibliotheek van de UU 

welgekomen, waar ik verschillende boeken en artikels kon raadplegen die aan de Universiteit Gent niet 

beschikbaar zijn. 

Het Departement en de universiteitsbibliotheek waren ook handig omdat ik tijdens dit 

onderzoeksverblijf mijn aanvraag voor een postdoc project wilde beginnen uitdenken. Deze aanvraag 

is nog steeds in opstel, maar ik kon hierover al van gedachten wisselen met onderzoekers verbonden 

aan de Universiteit Utrecht. 
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Tenslotte was het voor mij ook erg interessant om een periode door te brengen in een land met een 

andere religieuze achtergrond. Waar in Vlaanderen/België de katholieke religie doorheen de Belgische 

geschiedenis erg belangrijk en invloedrijk was, ligt dit in de Nederlandse maatschappij anders. Dit hielp 

me om bepaalde zaken die ik als vanzelfsprekend nam vanop een bepaalde afstand te bekijken. 

Kortom, dit onderzoeksverblijf aan de Universiteit Utrecht heeft mij op verschillende vlakken geholpen 

om mijn doctoraatsonderzoek en resulterende dissertatie in de laatste plooien te leggen, en heeft mij 

in staat gesteld om enkele nevenactiviteiten van een promovenda (het organiseren van conferenties, 

het bijwonen van seminaries, het bedenken van een volgend onderzoeksproject,…) uit te voeren.  


