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Rick de Vries

n Geert van Dartel (stage-instantie):
“Rick de Vries (1991) deed in het kader van zijn studie Milieu-
Maatschappijwetenschappen in 2016 een onderzoeksstage bij
de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Konferentie
Nederlandse Religieuzen. Deze publicatie is het resultaat van

zijn onderzoek naar de betekenis, de contextuele positionering,
en de doorwerking van Laudato Si’ in de Haagse politiek. 

De Vries toont zich in deze studie een wetenschapper die de
discoursen achter het grote verhaal weet te onderscheiden en

beschrijven. Zijn studie heeft een seculier-wetenschappelijk
karakter, maar is daarom niet minder interessant voor lezers

met interesse voor theologie en religiewetenschappen.”

n Dr. Sietske Veenman (tweede lezer):
“Er ligt een bijzondere thesis, die bestaat uit twee delen. Het
eerste deel vraagt om monnikenwerk en dat is goed en knap
uitgevoerd. De discours analyse is zorgvuldig toegepast en

geïnterpreteerd op een hoog abstractie niveau en geeft (hoewel
in de thesis impliciet gebleven) een mooie aanvulling op

bestaande theorie. Alle waardering daarvoor! De resultaten van
het tweede deel, de doorwerking in ‘Den Haag,’ zijn boeiend

om te lezen, maar helaas geeft het geen antwoord op de
hoofdvraag. Een cijfer geven was dan ook geen gemakkelijke
opgave. Al met al, zoals Rick ook in zijn persoonlijke reflectie

aangeeft, mag hij zeker heel trots zijn op dit mooie werk!”

n Prof dr. Pieter Leroy (begeleider):
“Deze thesis is om meerdere redenen uitzonderlijk: het thema,

de aanpak, de context en de auteur. Een analyse van een
encycliek van de paus is niet een alledaags thema in onze
opleiding. Een zo scherp doorgedreven milieudiscursieve

analyse uitvoeren is dat evenmin. Dat – kunnen! – doen in de
context van enkele katholieke organisaties is dat ook niet. 

En de auteur is een bijzonder mens, en dat bepaald niet 
alleen vanwege zijn beperking.

Ik vind het erg knap dat Rick dit heeft gedaan: er ligt een mooi,
volwaardig academisch product, bewijs van intellectueel

vakmanschap en van volhouding.”


