
  

 

 

Tilburg University

Review of the book The secular faith controversy

Sarot, M.

Published in:
Nederlands Theologisch Tijdschrift

Publication date:
2003

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Sarot, M. (2003). Review of the book The secular faith controversy: Religion in three dimensions, E.I. Bailey,
2001, 0826449247. Nederlands Theologisch Tijdschrift, 57(2), 176-176.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/69334e4d-42ea-4c2f-ade5-83c4d2056881


 

Preprint 

Edward Bailey, The Secular Faith Controversy: Religion in Three Dimensions (Issues in 

Contemporary Religion), London, Continuum, 2001; vii + 113 pp., £16.99, ISBN 

0826449255.  

Edward Bailey is bekend geworden met zijn these dat de hedendaagse geseculariseerde 

mens impliciet religieus is. Ook wanneer de hedendaagse mens geen religie meer belijdt 

en niet tot een kerk behoort, kunnen wij het best begrijpen wat haar beweegt wanneer wij 

dit in religieuze termen interpreteren. Impliciete religie kan tot uitdrukking worden 

gebracht in expliciete religie, maar dat is lang niet altijd het geval. Overal waar de mens in 

de complexe werkelijkheid waarin deze leeft, onderscheid weet te maken tussen het 

minder belangrijke en het meer belangrijke, en zich voor dit laatste gemotiveerd inzet, 

treft Bailey impliciete  religie. In dit nieuwe boekje verdedigt Bailey de vruchtbaarheid van 

de hypothese dat de mens impliciet religieus is, en verbindt deze met een religietheorie die 

onderscheidt  tussen drie dimensies: de sociale, de bewustzijns- en de ervaringsdimensie. 

Dit boekje werd aan mij geretourneerd door een teleurgestelde recensent. Ik heb daar wel 

begrip voor. De these van de impliciete religie is een waardevol zoekontwerp, en Bailey 

heeft over dit onderwerp echt iets te zeggen. Zijn lapidaire en soms barokke schrijfstijl en 

zijn dwangmatige voorkeur voor triaden maken dit werk echter veel minder leesbaar dan 

ten onzent bijvoorbeeld het verwante werk van Anton van Harskamp. Deze 

ontoegankelijkheid van Bailey’s schrijfstijl maakt dat de controverse rond zijn werk die de 

titel van dit boekje zo hoopvol suggereert, nog wel even op zich zal laten wachten.  

Marcel Sarot 
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