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Mijnheer de Rector Magnificus,

Monseigneur,

Beste Collegae,

Dames en Heren,

De titel van mijn lezing, de grote transformatie van religie en van de katholieke 
kerk, bevat de tweevoudige hoofdidee die ik zal ontvouwen. Ten eerste, we staan 
in onze tijd, sinds de jaren 1950-1960, aan het begin van een historisch funda-
mentele, een ‘grote’ transformatie van religie. Ten tweede, de evolutie die de ka-
tholieke kerk sinds die tijd doormaakt, is niet minder fundamenteel en maakt 
deel uit van deze grote transformatie van religie. Het is dus van cruciaal belang 
om die twee, met elkaar vervlochten grote keringen, de grote transformatie van 
religie in het algemeen en haar repercussies voor en weerklank in de katholieke 
kerk, samen te verhelderen. De uitdrukking ‘grote transformatie’ ontleen ik aan 
een boek van de economische historicus Karl Polanyi over de opkomst van de 
markt als economisch mechanisme in de moderne tijd (Polanyi, 1944). Naar 
analogie gebruik ik deze uitdrukking om de diepgaande wijzigingen van religie 
in de voorbije en in de komende decennia  te onderstrepen (zie ook Pasture, 
2009: 319). 

De idee van een ‘grote transformatie van religie’ heb ik uitgewerkt in vier grote 
stellingen die tevens de structuur van deze lezing vormen. Eerste these: we 
beleven wat ik zal noemen ‘het einde van het tijdperk van de wereldreligies’. 
Daarmee bedoel ik het einde van goed tweeduizend jaar geschiedenis waarin 
enkele grote religies – christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme – religie 
en maatschappij domineerden. Tweede these: secularisatie is een onderdeel van 
het einde van dit tijdperk. Secularisatie beschrijft de terugval van de impact van 
die grote religies op mens en samenleving. Secularisatie is dus een belangrijke 
trend, maar het betekent niet het einde van religie als dusdanig. De derde these 
is een dubbelthese. In plaats van religie die hoofdzakelijk in de banen van en-
kele wereldreligies verloopt, komt een divers en turbulent religieus veld. Daarin 
blijven de oude, niet meer dominante wereldreligies actief naast vele andere, 
vaak instabiele groepen. Bovendien, waar de grote religies vroeger andere do-

Inleiding
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meinen zoals wetenschap, opvoeding en zelfs politiek koloniseerden, worden nu 
omgekeerd activiteiten met een religieuze en quasi-religieuze uitstraling geor-
ganiseerd in velerlei domeinen – zoals kunst en ontspanning – die als ‘niet-re-
ligieus’ worden beschouwd. Het gevolg van dat alles is een gedeeltelijke ontbin-
ding van religie als veld of domein. Deze drie grote ontwikkelingen – het einde 
van het tijdperk van de wereldreligies, secularisatie,  het ontstaan en tegelijk de 
partiële ontbinding van een divers en turbulent religieus veld – vat ik samen 
onder de noemer ‘de grote transformatie van religie’. Het vierde en laatste deel 
van mijn lezing gaat over de weerklank in en de repercussies van deze grote 
transformatie van religie voor de wel zeer herkenbare en zwaar georganiseerde 
religieuze organisatie die de katholieke kerk is – en ik beperk me in dit laatste 
deel tot het Westen. De katholieke kerk, en met haar de andere grote en kleinere 
kerken, staan voor een enorme uitdaging: hoe te functioneren in een wereld ‘na 
het einde van de wereldreligies’, hoe te functioneren nu de kerken veel kleiner 
worden en niet meer centraal staan in de maatschappij, zelfs niet meer centraal 
staan in het volledig vernieuwde religieuze veld. Zoals u hoort, de katholieke 
kerk bestudeer ik hier als casus, als één casus van de vele grote, middelgrote en 
kleinere kerken die onze laatmoderne, Westerse samenleving rijk is.

Ik besef terdege dat deze onderneming, het schetsen van de globale transforma-
tie van religie én van de katholieke kerk, uitermate riskant is. Later kan immers 
blijken dat ik er goed naast zat. Ik hoop uiteraard dat dat niet het geval zal zijn. 
Het ontwerpen van totaalvisies in de wetenschap lijken me evenwel belangrij-
ker dan de risico’s die je daarmee aangaat. Totaalvisies in de wetenschap zijn 
belangrijk voor de formulering van beleid voorbij de waan van de dag, voor de 
oriëntatie van het wetenschappelijk onderzoek zelf – denk in de natuurkunde 
aan de kleine deeltjes-theorie of in de biologie aan de evolutietheorie – en ook 
voor de constructie van goed beargumenteerde wereldbeelden voor de bredere 
bevolking (Aerts, Apostel e.a., 1991). Naast het risicovolle karakter van het uit-
broeden van totaalvisies besef ik uiteraard ook dat veel van wat ik hier zeg al 
door anderen gezegd is. Dat is goed zo: wetenschap steunt op het werk van an-
deren. Hopelijk voegt mijn analyse ook iets toe. De totaalvisie die ik hier voorleg 
is opgezet vanuit de sociologie. Zij wil nuchter en afstandelijk zijn en, vooral, 
de feitelijke evolutie van religie en de katholieke kerk correct beschrijven. Voor 
theologen en andere, kerkelijk geëngageerde mensen die vanuit een binnen-
perspectief denken en geneigd zijn de moed erin te houden, zal mijn analyse 
mogelijks als overdreven pessimistisch overkomen. Sociologie moet echter ‘sine 

ira et studio’ – zonder wrok tegen en zonder geestdrift voor een zaak – worden 
uitgeoefend, ook al dreigt men als Cassandra te eindigen.

       



“De grote transformatie van religie en van de katholieke kerk   98   De grote transformatie van religie en van de katholieke kerk 

Spreken van de grote transformatie van religie houdt in dat het religieuze land-
schap niet meer is zoals het tot voor kort was. Er treedt een breuk, een cesuur 
op. Dat betekent dat we, vooraleer naar de huidige en toekomstige evolutie te 
kijken, eerst de specifieke trekken van de vorige fase van het religieuze land-
schap moeten zien te vatten. De belangrijkste trek van die vorige fase lijkt me 
de grote dominantie van een beperkt aantal grote religies te zijn – en die domi-
nantie werd in die laatste tweeduizend jaar met de tijd steeds groter. Ik duid die 
historische fase in de religiegeschiedenis aan als ‘het tijdperk van de wereldreli-
gies’ (Hellemans, 2007).

1.1. De assentijd en het ontstaan van axiale en post-axiale religies   
Om het ontstaan van die wereldreligies en van die vorige fase te beschrijven, 
grijp ik terug naar de zogenaamde ‘assentijdtheorie’ van de Duitse filosoof Karl 
Jaspers (1949), zoals die vanaf de jaren 1980 verder ontwikkeld is door vooral 
de historische sociologen Shmuel Eisenstadt (1982, 1987, 1992, 2003) en Robert 
Bellah (Bellah, 2011; Bellah & Joas, 2012) (zie mijn interpretatie in Hellemans, 
2007: 45-98). 

Deze theorie stelt dat zowel de grote religies die we nu kennen, zoals jodendom, 
christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme, als de grote omvattende 
levensbeschouwingen met ethische consequenties zoals de Griekse filosofie en 
het Chinese confucianisme allemaal hun oorsprong vinden in het eerste mil-
lennium vóór Christus. Meer bepaald  in het midden van dat millennium vond 
een grote doorbraak plaats naar die nieuwe religies en levensbeschouwingen. 
Die periode, de eeuwen tussen 800 en 200 vóór Christus, fungeert dus als een 
soort as in de religieuze wereldgeschiedenis – vandaar ook de naam ‘assentijd-
theorie’ en de benaming axiale of post-axiale religies. De religies en levensbe-
schouwingen van vóór die tijd zijn enkel nog interessant voor onderzoekers. 
De axiale denkbeelden echter, denk aan de idee van een monotheïstische God, 
fascineren ons nog steeds. Merk op dat de twee grootste religies in onze tijd, 
christendom en islam, na de assentijd zijn ontstaan. Zij zijn echter beide in 
hoge mate schatplichtig aan het jodendom (en de islam ook aan het christen-
dom). In die assentijd duikt dus een nieuw type religie en levensbeschouwing 
op dat de geschiedenis vanaf die tijd in belangrijke mate gaat bepalen. Deze 
axiale of post-axiale religies kenmerken zich door een hogere opvatting van het 
Heilige voorbij alle lagere goden en geesten en door een universele kijk op de 
wereld en de mensheid. Tegelijk hebben ze veel meer oog voor het drama van de 

Deel I:

Het einde van het tijdperk 

van de wereldreligies
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individuele mens in het collectief en in de kosmos (Eisenstadt, 1982 is hier nog 
steeds wegwijzend). 

1.2. Het tijdperk van de wereldreligies of de groei van enkele grote 
religies tot in onze tijd 
Zoals alles zijn die grote religies aarzelend en klein begonnen, met religieuze 
hervormers en een kleine beweging – zie Jezus van Nazareth en het christen-
dom van de eerste eeuw. Maar met de tijd nemen enkele van die axiale religies 
in omvang en kracht toe en groeien ze dankzij hun universalisme door buiten 
hun ontstaansgebieden. Sinds het midden van de 19de eeuw zijn we deze grote 
religies ‘wereldreligies’ gaan noemen, religies die over de hele wereld zijn ver-
spreid. Dat geldt in het bijzonder voor de grote vier: christendom, islam, hin-
doeïsme en boeddhisme. Daartegenover staan echter veel meer axiale religies 
die verdwenen zijn of die naar de marge werden verwezen, denk aan het zoroas-
trisme en het manicheïsme in het oude Perzië en aan de zogenaamde ‘mysterie-
religies’ in het Romeinse Rijk. Waarom sommige religies doorgegroeid zijn en 
andere niet is een interessant en al lang lopend debat in de religiegeschiedenis 
– we gaan er niet verder op in. Hier gaat het ons om die enkele axiale religies 
die zijn kunnen doorgroeien en die maken dat we de laatste 2500 jaar als ‘het 
tijdperk van de wereldreligies’ kunnen betitelen. 

Laten we eerst even naar de kwantitatieve evolutie van de wereldreligies kijken. 
Al is het moeilijk om statistieken te vinden van vóór 1900, het is wel zeker dat 
de vier grootste religies (christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme) enorm 
succesvol waren – en trouwens nog steeds zijn. Hun bereik is zelfs in de voor-
bije honderd jaar nog toegenomen. In 1910 was volgens de demografen Johnson 
en Grim (2013: 10) 68,0% van de wereldbevolking op één of andere manier aan-
gesloten bij één van deze vier religies. In 2010 was dit cijfer gestegen tot 76,3%. 
De stijging gaat, zoals ook in de voorbije eeuwen, voornamelijk ten koste van 
volks- en stamreligies. Omdat de wereldbevolking sinds 1900 sterk is toegeno-
men, is de recente groei van de vier grootste wereldreligies in absolute cijfers 
nog veel indrukwekkender. Tussen 1910 en 2010 is het aantal aanhangers van 
deze wereldreligies meer dan verviervoudigd (van 1195 miljoen in 1910 naar 
5258 miljoen in 2010): christenen van ongeveer 600 miljoen naar 2,2 miljard, 
moslims van 220 miljoen naar boven de 1,5 miljard, hindoes van 220 miljoen 
naar 950 miljoen, boeddhisten van 140 naar bijna 500 miljoen. Ik concludeer 
dus dat de belangrijkste religies in de wereldgeschiedenis zijn blijven groeien, 

zelfs in versneld tempo in de moderniteit, en dat ze nu meer dan driekwart van 
de wereldbevolking uitmaken.

Naast kwantitatieve groei zijn er ook belangrijke kwalitatieve indicaties die 
wijzen op de centrale positie van de wereldreligies in de civilisaties waarin ze 
actief waren en zijn. Vooreerst, elk van deze grote religies heeft ‘zijn’ kern-
civilisatie ten diepste getekend. Daarom spreken we ook over het christelijke 
Westen, het Islamitische Midden-Oosten, boeddhistisch Zuidoost Azië... Po-
litiek, wetenschap, onderwijs, kunst, maar ook het dagelijkse leven werden 
in sterke mate door die grote religies beïnvloed. De Europese middeleeuwen 
werden daarom vaak ‘christelijke middeleeuwen’ genoemd, wat soms leidde tot 
een overschatting van het christelijk karakter ervan (zie Van Engen, 1986 voor 
een herevaluatie). Die immense impact was mogelijk omdat die religies erin 
geslaagd zijn bijzonder robuuste religieuze instituties op te bouwen die bo-
vendien iedereen wilden bereiken. Met instituties bedoel ik de combinatie van 
religieuze specialisten (priesters, monniken, ulama, brahmanen), canonisering 
van kerngeschriften en van kernpraktijken (rituelen en meditatie), opbouw van 
een regelgeleide, bovenlokale organisatie (kerken, umma, sangha...). Zeker in 
voormoderne samenlevingen die het zonder veel bovenlokale communicatie en 
organisatie moesten stellen, was deze sterke institutionalisering uitzonderlijk. 
Door hun robuustheid konden de grote religies meestal regime- en dynastiewis-
selingen overleven. Daar kwam bij dat de grote religies in hun kerncivilisatie 
tevens het gros van de bevolking bereikten. Ook dat was uitzonderlijk – zelfs de 
dynastieke staten konden dit niet claimen – al waren er uiteraard grote verschil-
len in religiebeleving zowel geografisch als naar sociale status. Dit institutio-
nele overwicht verdween niet onmiddellijk met het naderen van en het binnen-
gaan in de moderniteit. Religie werd wel steeds verder uitgedifferentieerd naast 
andere velden of subsystemen (zie vooral Niklas Luhmann, 1989 en, voortgaan-
de op Luhmann, Beyer, 2006,). In dat veld en buiten dat veld behielden de grote 
religies hun dominantie, in het Westen tot na de Tweede Wereldoorlog, buiten 
het Westen tot op de huidige dag. 

Slotsom. In en na het eerste millennium vóór Christus is een nieuw type religie 
opgekomen. Enkele van deze axiale en post-axiale religies groeiden door tot de 
grote religies die we nu kennen, tot wat we sinds de 19de eeuw wereldreligies 
noemen. Zij bereikten omzeggens heel de bevolking, ze waren veel sterker ge-
institutionaliseerd en in staat tot universele verspreiding. Deze groeidynamiek 
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begint in de assentijd en is in de voormoderne tijd gelieerd met grote politieke 
rijken (het Romeinse Rijk, keizer Ashoka in India, Han China...). Zij neemt met 
de tijd steeds scherpere contouren aan en gaat ook door in de overgang naar en 
in de eerste eeuwen van de moderne samenlevingen. Ik noem deze fase in de 
religiegeschiedenis waarin enkele grote religies in toenemende mate zowel het 
religieuze veld als hun kerncivilisatie domineren ‘het tijdperk van de wereldre-
ligies’. 

1.3. Drie belangrijke bijstellingen 
Enkele bijstellingen en verhelderingen van de these zijn echter wel noodzake-
lijk. Ten eerste is de overgang naar wereldreligies niet zo snel gebeurd als Jas-
pers zelf en de term assentijd lijken te suggeren (zie bijvoorbeeld de kritiek van 
Stroumsa, 2012 op Bellah, 2011). Grote transformaties in de wereldgeschiedenis 
hebben tijd nodig om zich ten volle te manifesteren. Meerdere bouwstenen 
dienen te worden ontwikkeld – zoals de universalistische oriëntatie, de boven-
lokale organisatie van de religie, veelvuldig gebruik van schrift, op individuen 
gerichte heilsleer – en  bovendien dienen de bouwstenen in een elkaar vooruit-
stuwend verband te worden gebracht. Pas dan kan de nieuwe dynamiek zich ten 
volle ontplooien. Dat vergde veel tijd. In de geschiedenis zie je dus geen harde 
breuk rond 500 v. Chr., geen plotse opstoot van grote religies, wel het aarzelen-
de begin van een nieuwe dynamiek die met de tijd steeds sterker werd. Sommi-
ge zaken werden al vroeger gelanceerd – zo denkt men nu dat Zarathustra rond 
het jaar 1000 leefde. Veel ontstond pas later. Het boeddhisme brak door in In-
dia onder de patronage van keizer Ashokain in de 3de eeuw v. Chr. De instituti-
onalisering van het confucianisme in China vond plaats tijdens de Handynastie 
in de 2de eeuw v. Chr. De omvorming van de Vedische religies tot wat wij hin-
doeïsme noemen strekte zich uit over een periode van meer dan 1000 jaar. En 
vooral, de opkomst van  christendom en islam, de twee grootste wereldreligies, 
gebeurde pas vele eeuwen na de assentijd. 

Ten tweede is enige voorzichtigheid vereist bij het gebruik van het begrip ‘we-
reldreligie’. De kritiek is de laatste decennia zo massief (zie o.a. Masuzawa, 
2005) dat velen de term nu proberen te vermijden. In het Engels spreekt men 
daarom vaak van ‘main religions’ of van ‘major religions of the world’. Het be-
grip ‘wereldreligie’ is in de 19de eeuw gemunt naar analogie met de Westerse, 
koloniale ‘wereldmachten’ – we spreken trouwens nog steeds van ‘world po-
wers’. Die associatie met Westerse werelddominantie ontbreekt hier uiteraard, 

ook al omdat drie van de vier grote religies buiten het Westen toonaangevend 
zijn. Het begrip ‘wereldreligie’ wordt hier slechts in minimale zin gebruikt, zo-
als de zojuist aangehaalde Engelse begrippen, als synoniem voor ‘grote religie’, 
voor een over de hele wereld verspreide religieuze traditie. 

Tenslotte lijkt niet alleen de term ‘wereldreligie’, maar ook al de term ‘religie’ 
een eenheid te suggereren die er in de praktijk niet is. Religies kunnen niet als 
op zichzelf staande schepen beschouwd worden die onafhankelijk van elkaar en 
van de velerlei contexten van waaruit ze leven, doorheen de zeeëen van de we-
reldgeschiedenis klieven (zie opnieuw Masuzawa, 2005). Een religieuze traditie 
is veeleer een losjes verbonden bundel, om niet te zeggen amalgaam van idee-
en, praktijken en institutionele vormen. De traditie wordt in elke tijd en in zeer 
verschillende contexten steeds opnieuw gecreëerd door mensen die de religieu-
ze traditie selectief opnemen en ze telkens opnieuw veranderen, pluraliseren 
en vaak met ander materiaal vermengen. Er is veel werk nodig, in het bijzonder 
door de leiders van de religieuze organisaties en hun denkers, de theologen, om 
de zich op elk moment pluraliserende gebeurtenissen en personen te homo-
geniseren tot ‘religieuze tradities’ en ‘religies’. Voor elke religie – en voor elke 
onderverdeling ervan – zou men in feite de meervoudsvorm moeten gebruiken: 
christendommen en katholicismen (Hellemans & Rouwhorst, 2020), islams, 
boeddhismen, enz. 

Slechts wanneer deze bijstellingen in acht genomen worden, kan men mijns 
inziens spreken van een tijdperk van de wereldreligies. Het begint in het eerste 
millennium vóór Christus en gaat door tot in onze tijd en is gekenmerkt door 
de dominantie van enkele grote religies.    

1.4. Het einde van een tijdperk  
Gegeven de lange duur van het tijdperk van de wereldreligies en gegeven het 
feit dat de wereldreligies, kwantitatief gezien, sterker staan dan ooit, lijkt het 
een boude, om niet te zeggen roekeloze bewering te stellen dat we het einde van 
dit tijdperk naderen. Toch wil ik deze stelling poneren. Laat me daarom eerst 
preciseren wat de stelling betekent om nadien enkele indicaties te geven voor 
het geponeerde einde van het tijdperk van de wereldreligies. 
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‘Het tijdperk van de wereldreligies’ als uitdrukking verwijst naar die fase in de 
religiegeschiedenis waarin enkele, axiale religies uitgroeien tot de dominante 
religies in de maatschappij. Er is dus een tijd vóór het tijdperk van de wereld-
religies, dat is de tijd waarin tribale en archaïsche religies de toon aangaven 
(Lambert, 2007; Bellah, 2011: 117-264) . Zowel tijd als gebrek aan kennis nopen 
me om daar niet verder op in te gaan. Om van een tijdperk te kunnen spreken 
dient er ook ooit een einde te komen aan dit tijdperk. Daar moeten we wel ver-
der op ingaan. Ik denk dat het goed is hier te beginnen met wat de these van 
het einde van het tijdperk van de wereldreligies zeker niet betekent. Ten eerste 
wil het zeker niet stellen dat religie als dusdanig gaat verdwijnen, zelfs niet dat 
de wereldreligies zullen verdwijnen. De thesis stelt alleen dat de wereldreligies 
in de toekomst niet langer, zoals voorheen, de maatschappij en religie zullen 
domineren. We zullen dus indicaties van een mogelijke terugval van de wereld-
religies moeten bestuderen. Ten tweede maken de hoger aangegeven cijfers 
duidelijk dat het tijdperk van de wereldreligies nu nog niet ten einde is. Integen-
deel, in de twintigste eeuw is hun aandeel nog uitgebreid, dankzij de verdere 
opname van voormoderne gebiedsdelen in de mondiale moderne wereld, in het 
bijzonder in Afrika, en dankzij de bijzonder sterke demografische groei in de 
niet-Westerse wereld. Het zal dus nog een hele tijd duren, van meerdere decen-
nia tot enkele eeuwen, vooraleer de dominantie van die religies verleden tijd is. 
Ik zal het niet meer beleven. Toch verwacht ik dat het bereik van de wereldre-
ligies nu op zijn hoogtepunt is en dat het in de toekomst zal afnemen. In het 
Westen en in een aantal niet-Westerse landen is er al een begin gemaakt met de 
afsluiting van dit tijdperk. 

Drie fundamentele tendenzen zijn volgens mij de oorzaak van de achteruitgang 
van de wereldreligies: secularisatie, de opkomst van nieuwe, minder sterk geïn-
stitutionaliseerde religies en de ontbinding van het religieuze veld. Zij worden 
door mij beschouwd als belangrijke aanwijzingen voor het begin van het einde 
van het tijdperk van de wereldreligies en voor het aanbreken van een nieuw 
tijdperk in de religiegeschiedenis. Daarbij ga ik ervan uit dat de modernisering 
van de niet-Westerse wereld op termijn ook daar zal leiden tot veranderingen 
in het religieuze veld die we nu in het Westen al op een Westerse wijze zien 
ontkiemen. Ik ben me ervan bewust dat deze twee veronderstellingen – het 
einde van het tijdperk van de wereldreligies in het Westen en de daaropvolgende 
verspreiding ervan naar de rest van de wereld – twee zware veronderstellingen 
zijn en dat velen ze, om goede redenen, afwijzen. Het is heel goed mogelijk dat 

mijn leven in twee sterk geseculariseerde landen, België en Nederland, verant-
woordelijk is voor mijn neiging naar deze positie. Vanwege de vitaliteit van het 
christendom in de Verenigde Staten waren onderzoekers daar, in ieder geval 
tot voor kort, geneigd om de tegenovergestelde stelling te verdedigen, namelijk 
de aanhoudende dominantie van de wereldreligies (zie de invloedrijke Peter 
Berger, 1999). Ik denk echter dat de late moderniteit de kaarten voor religie 
opnieuw helemaal door elkaar schudt. Ik bespreek eerst de trend naar seculari-
satie. Daarna zal ik de twee andere aanwijzingen voor het begin van het einde 
van het tijdperk van de wereldreligies en het begin van een nieuw tijdperk sa-
men bespreken, te weten de diversificatie en de gedeeltelijke ontbinding van het 
religieuze veld. 
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Secularisatie beschouw ik als een belangrijk onderdeel van de processen die 
leiden naar het einde van het tijdperk van de wereldreligies. Laat me opnieuw 
eerst preciseren wat ik onder secularisatie versta.

2.1. Secularisatie als terugval van georganiseerde religie 
Ook bij secularisatie dient herhaald te worden dat het niet het einde van religie 
als dusdanig aankondigt, maar alleen het einde van de dominantie van enke-
le wereldreligies. In het Westen, in onze hoek van de wereld, gaat het om het 
einde van het monopolie en de absolute dominantie van enkele grote kerken. 
Secularisatie in het Westen staat dus in mijn ogen dicht bij wat vroeger in het 
Nederlands ‘ontkerkelijking’ werd genoemd. Maar omdat de terugval van ge-
organiseerde religie ook buiten het Westen voorkomt en in de toekomst, naar 
mijn opinie, ook daar meer dan nu om zich heen zal grijpen, hebben we een 
term nodig die ruimer is dan de op het christendom geënte term ‘ontkerkelij-
king’. Secularisatie is daarvoor een geschikte term – en hij wordt bovendien al 
veel gebruikt. Secularisatie kunnen we dus definiëren als de kwantitative terug-
val van de toonaangevende, zwaar georganiseerde religies uit het verleden zon-
der dat de terugval opgevuld wordt door nieuwe georganiseerde religie. Want dit 
is opvallend in het religieuze veld in het Westen: de impact van de oude religies 
op persoon en maatschappij verzwakt zonder dat er grote, nieuwe religieuze 
organisaties voor in de plaats komen. 

Secularisatie is een omstreden begrip en secularisatietheorieën zijn al even 
omstreden. Het is dus belangrijk om zich goed bewust te zijn van de beper-
kingen die de omschrijving van secularisatie als terugval van georganiseerde 
religie meebrengt. Ten eerste staat secularisatie, zoals gezegd, zeker niet gelijk 
aan het einde van religie. Religie gaat verder, maar meer dan vroeger in andere 
vormen – daarover zo dadelijk meer. Ten tweede blijven bij secularisatie de vele 
kwalitatieve veranderingen in religie buiten beeld, zowel in de grote religies uit 
het verleden als in de nieuwe vormen van religie, religiositeit en quasi-religiosi-
teit, bijvoorbeeld veranderingen zoals individualisering, nieuwe interpretaties 
van God, grotere inbreng van leken. Secularisatie gaat over de kwantitatieve 
daling – en eventuele stijging – van de impact van religie op persoon en samen-
leving en dat is uiteraard maar een deel van de evolutie van religie. Tenslotte 
wil ik erop wijzen dat vele auteurs secularisatie anders definiëren. Vaak (cf. 
Casanova, 1994; Dobbelaere, 1999a) verwijst men met secularisatie naar de 
differentiatie van religie van andere maatschappelijke domeinen als de staat, 

Deel II:

Secularisatie: een belangrijk 

facet van ‘de grote 

transformatie’
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wetenschap, onderwijs of gezondheidszorg. Ik ben geen voorstander van deze 
laatste definitie omdat het differentiatieproces, zeker in de 19de eeuw, vaak 
gepaard ging met een toenemend belang van religie in de samenleving, zo in 
de Verenigde Staten, Nederland, Vlaanderen, West- en Zuid-Duitsland, en dan 
kom je tot de verwarrende  stelling dat secularisatie, begrepen als differentiatie, 
leidt tot toenemend belang van religie (zie bijvoorbeeld Phillips, 2004). Diffe-
rentiatie speelt een rol in secularisatie, dat zeker, maar die kan beide kanten 
opgaan, zowel in de richting van secularisatie als van toenemende impact van 
georganiseerde religie. Omdat in mijn definitie van secularisatie enkel kwanti-
tatieve daling of stijging voor enkel georganiseerde religie meegenomen wordt, 
is mijn definitie limitatief en moet de secularisatietheorie in mijn ogen ook 
altijd bescheiden zijn. Ze beschrijft niet de hele transformatie van religie, maar 
slechts een deel van die transformatie. Maar zelfs met die beperkte definitie en 
die meer bescheiden ambities is duidelijk dat secularisatie een belangrijk facet 
van de grote transformatie van religie thematiseert. Want indien secularisatie, 
dus steeds begrepen in de bescheiden betekenis van daling van georganiseerde 
religie, een reële trend is of aan het worden is in grote delen van de wereld, dan 
zou dit een duidelijke empirische aanwijzing zijn dat er een einde aan te komen 
zit van de dominantie van zwaar georganiseerde (wereld)religies. Daarom gaan 
we er nu verder op in. 

2.2. Van ‘Westeuropese uitzondering’ naar wereldwijde trend. 
Wil de these van het einde van het tijdperk van de wereldreligies enige plausi-
biliteit krijgen, dienen we dus indicaties, liefst cijfers, aan te reiken die wijzen 
op secularisatie, op de kwantitatieve terugval van georganiseerde religie, en dit 
op grote en mogelijks wereldwijde schaal. Zoals ik al zei, wereldwijd groeien de 
grote religies nog steeds in absolute cijfers, zij het, afgezien van de islam, niet 
meer in relatieve cijfers. Maar daarachter gaan zeer uiteenlopende ontwikke-
lingen schuil: terwijl het Westen sterk seculariseert en ook andere delen van de 
wereld die kant opgaan, expandeert georganiseerde religie nog volop in Afrika 
en in de islamitische wereld. In wat volgt overloop ik de secularisatietrend ach-
tereenvolgens in Nederland, Europa, de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en 
Japan. 

Het is bekend dat Nederland een zeer geseculariseerd land is en dat de terugval 
van de grote kerken hier massale proporties heeft aangenomen. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft al cijfers vanaf de eerste volkstelling in 

1849. Op de vraag “tot welk religieus genootschap rekent u zichzelf” antwoord-
de toen 0% ‘geen’. Dat cijfer is vóór 1960 langzaam en na 1960 sneller gestegen 
en bedraagt nu 50%. De helft van de Nederlandse bevolking rekent zich dus 
niet meer tot een religieus genootschap of traditie. 

Tabel 1: Kerkelijke/religieuze gezindte in Nederland volgens CBS

Rkat NedH Geref Overige Geen

1849 38 55 1 6 0

1899 35 48 8 6 2

1930 36 35 9 5 14

1960 40 28 9 4 18

1980 38 21 9 5 26

2000 32 14 7 8 40

2017 24 16 10 50

Bron: CBS

Rkat=Rooms-Katholiek; NedH=Nederlands Hervormd; Geref=Gereformeerd

 
Er zijn ook cijfers van een ander Nederlands onderzoeksinstituut, het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP). Die vragen ook naar religieuze gezindte, maar 
doen dat in twee vragen, namelijk “Rekent u zichzelf tot een religieus genoot-
schap? Ja-neen” en voor diegenen die ‘ja’ zeggen “Tot welk religieus genoot-
schap rekent u zich dan?”. Omdat bij de eentrapsvraag van het CBS impliciet 
gesuggereerd wordt dat men toch tot een kerkgenootschap hoort te behoren, 
liggen de cijfers voor kerklidmaatschap bij de tweetrapsvraag van het SCP een 
stuk lager, namelijk 28% in 2017, en dus diegenen die zich niet tot een kerkge-
nootschap rekenen hoger, namelijk 72%. Onafhankelijk van de vraagformule-
ring is het echter duidelijk dat er in beide gevallen een beduidende terugval is 
sinds 1960 en dat de terugval ook gestaag doorgaat (zie ook de ‘God in Neder-
land’-surveys, Bernts & Berghuijs, 2016).
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Tabel 2: Kerkelijke/religieuze gezindte in Nederland volgens SCP

Rkat NedH Geref Overige Geen

1958 42 23 8 0 24

1970 34 16 8 3 39

1980 25 14 8 2 50

1991 22 11 7 4 57

2000 17 9 6 4 65

2004 17 6 4 8 64

2017 72

Bron: SCP 

De trend richting secularisatie in Nederland zou ook met behulp van andere 
dimensies empirisch gestaafd kunnen worden: ook het kerkbezoek loopt achter-
uit, de geloofsopvattingen – zo het Godsconcept – vervagen, het aantal priesters 
en predikanten daalt. Secularisatie snijdt dus diep in Nederland. Terwijl religie 
in Nederland vóór 1960 in vergelijking met andere landen juist sterk stond, 
behoort het nu tot de meest geseculariseerde landen van Europa. Om verder te 
gaan met Europa, de meeste landen seculariseren er eveneens, zij het in een la-
ger tempo dan Nederland. Tsjechië, Nederland en Estland spannen qua seculari-
satie de kroon, op de voet gevolgd door België, Frankrijk en Groot-Brittannië. In 
Polen en Malta echter staat de katholieke kerk nog zeer sterk. Dat geldt trouwens 
ook voor de meeste orthodoxe landen in Oost- en Zuidoost Europa. In enkele van 
deze landen, zoals Rusland en Servië, gaat de opgang van georganiseerde religie, 
vooral van de nationaal-orthodoxe kerken aldaar, nog steeds door. Zij vormen 
echter een uitzondering. De religieuze revival na de val van het communisme 
lijkt in de meeste van de Centraal- en Oosteuropese landen alweer voorbij. Vast 
staat wel dat de graad van secularisatie in Europa sterk verschilt van land tot 
land – en trouwens ook verschilt tussen regio’s in eenzelfde land. 

Met de hoge aanhang en de sterke impact van de grote religies buiten Europa 
voor ogen, werd secularisatie in Europa – en men dacht dan aan West-Europa 
– de laatste decennia vaak voorgesteld als de spreekwoordelijke uitzondering. 

Enkel West-Europa zou seculariseren, overal elders zou religie ‘alive and kicking’ 
zijn (zie Berger, 1999; Davie, 2002). Deze ‘Westeuropean exceptionalism’-these 
blijkt echter hoe langer hoe minder houdbaar te zijn. Nemen we de Verenigde 
Staten. Dit land wordt vaak opgevoerd als het tegenvoorbeeld van secularisatie. 
Secularisatie zou in dit land, dat toch de vaandeldrager van de moderniteit is – of 
zichzelf toch graag zo ziet – nauwelijks een voet aan de grond krijgen. Inderdaad 
bleef georganiseerde religie daar hoog scoren. Na groei in de 19de eeuw en vroege 
20ste eeuw daalden kerkelijk lidmaatschap en kerkgang er ook na 1960 nauwe-
lijks. Maar de laatste jaren laten de cijfers een kentering zien. Volgens het Pew 
Research Center (2015: 3-4, 20-32) zijn de ‘unaffiliated’, ook ‘nones’ genoemd, die-
genen die zich tot geen denominatie of religieuze traditie bekennen, tussen 2007 
en 2014 gestegen van 16,1% naar 22, 8%, waarbij een groot aandeel jongeren, 
vooral ‘millennials’, te noteren valt (vergelijkbare cijfers geven Jones & Cox, 2017). 
Bijna een vierde van de bevolking dus en snel stijgend – dat is echter nog altijd 
maar de helft van Nederland. Ook interessant om te noteren is dat de Protestan-
ten in de Verenigde Staten niet langer de meerderheid van de bevolking vormen. 

 Tabel 3: Kerklidmaatschap/religieus lidmaatschap USA 2007-2014

2007 2014

All Christians 78.4 70.6

All Protestants 51.3 46.5

- Evangelical Christians 26.3 25.4

- Mainline Christians 18.1 14.7

- Historic Black Christians   6.9   6.5

Catholic 23.9 20.8

Other Christians   3.3   3.3

Non-Christian Faiths   4.7   5.9

Unaffiliated 16.1 22.8

Don’t know/refused   0.8   0.6

Bron: Pew Research Center, 2015
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Het aantal ‘nones’ neemt dus ook in de Verenigde Staten toe. Volgens cijfers 
van een ander onderzoeksinstituut dat jaarlijks de ‘General Social Survey’ 
uitvoert, bedroeg hun aantal in de jaren 1950 slechts 3 à 5% en schommelde 
het van de beginjaren 1970 tot de beginjaren 1990 rond de 7%. Pas in de ja-
ren 1990 begon het aantal ‘nones’ gestaag en significant te stijgen (Putnam 
& Campbell, 2010: 122; vergelijkbare cijfers in Jones & Cox, 2017: 24-25). Dat 
de Verenigde Staten geen tegenvoorbeeld tegen de secularisatiethese vormen, 
wordt bevestigd in het artikel van David Voas and Mark Chaves(2016). Seculari-
satie, door de auteurs drievoudig gemeten als daling van kerklidmaatschap, van 
kerkgang en van geloof in God, mag in de Verenigde Staten later zijn gestart en 
– tot nu toe – trager zijn verlopen, de trend richting secularisatie, zo stellen zij, 
is dezelfde als in Groot-Brittannië, Australië en Canada. De trend wordt in alle 
onderzochte landen gedreven door de wissels van generaties. In de Verenigde 
Staten zijn, aldus nog steeds deze auteurs, in het bijzonder de jongere genera-
ties, deze geboren tussen 1975-1984 en 1985-1994, minder religieus geïnvol-
veerd. 

Secularisatie is dus een trend die zich niet alleen in West-Europa, maar in de 
meeste Westerse landen voordoet, met grote verschillen weliswaar van land tot 
land en met uitzondering van enkele landen in Oost-Europa. De vraag is nu of 
de secularisatietrend ook zichtbaar is buiten het Westen. Want indien secula-
risatie enkel in het Westen voorkomt, kan men blijven volhouden dat we leven 
in een wereld zonder secularisatie, met uitzondering dan van het Westen. Deze 
afgezwakte uitzonderingsthese is weliswaar minder negatief voor secularisatie-
theorieën dan de in de laatste decennia populaire, sterke uitzonderingsthese die 
stelt dat secularisatie een Westeuropese uitzondering is. Niettemin, gegeven het 
toenemende gewicht van de niet-Westerse wereld, kan ook de afgezwakte uit-
zonderingsthese blijven claimen dat secularisatie een in omvang beperkt feno-
meen is en dus, al bij al, een zijdelings fenomeen in de religiegeschiedenis van 
de wereld. Echter, naar mijn mening valt deze afgezwakte uitzonderingsthese 
evenmin te handhaven. In sommige delen van de niet-Westerse wereld begint 
secularisatie immers ook de kop op te steken. Ik denk hier in het bijzonder aan 
Latijns-Amerika en Japan.      

Latijns-Amerika was tot voor enkele decennia een algeheel katholiek continent. 
Omzeggens de hele bevolking was katholiek. In de voorbije decennia kende het 
protestantisme, in zijn evangelikale en pinksterkerkvarianten, evenwel een ster-

ke opgang met tegenwoordig, globaal genomen, een aanhang van zo’n 20% van 
de Latijns-Amerikaanse bevolking, in sommige landen meer (vb. Honduras, 
Guatemala) en in andere landen minder (vb. Mexico, Paraguay). De introductie 
en opgang van protestantse stromingen in Latijns-Amerika is uiteraard geen 
voorbeeld van secularisatie, wel van religieuze verandering. Maar de laatste 
jaren duiken, zoals in de Verenigde Staten, in surveys ook hier de ‘nones’ op. In 
de meest recente uitgave van de Latinobarometro, een in Chili gebaseerd opi-
niepeilingsinstituut, werd in 18 Latijns-Amerikaanse landen de aanhang van de 
kerken gepeild, met ondermeer de  vraag “tot welke religie rekent u zichzelf?” 
(Latinobarometro, 2018). Globaal genomen rekent 60% van de Latijns-Ame-
rikaanse bevolking zich tot het katholicisme, 19% tot het evangelikale protes-
tantisme, 3% tot andere religieuze tradities en 17% tot geen religieuze traditie. 
Zoals in de Westerse landen schommelt het aandeel van de ‘nones’ ook hier 
zeer sterk, van hoog – 41% in Uruguay – tot verwaarloosbaar – 4% in Bolivië en 
Paraguay. De stijging van de ‘nones’ is significant te noemen want een goede 
twintig jaar geleden, in 1995, bedroeg het aantal ‘nones’ in heel Latijns-Ameri-
ka nog maar 4%. Soms kan het snel gaan. Nog steeds volgens hetzelfde onder-
zoeksinstituut bedroeg het aantal ‘nones’ in Chili 7% in 1995 en is dat gestegen 
tot 35% in 2017, met een stijging van 18% naar 35% in de jaren 2010-2015 – in 
2010 barstte het sexueel misbruikschandaal in Chili los. De atheïsten en ag-
nosten, een subcategorie van de ‘nones’, vindt men vooral bij de jongeren tot 25 
jaar. Twee opmerkingen dienen bij deze cijfers te worden gemaakt. Ten eerste 
vormen de atheïsten en agnosten in de ‘nones’ categorie een minderheid – dat 
vinden we ook elders terug. De meesten zijn mensen zonder religieuze voor-
keur – wat meestal (!) betekent dat men niet geïnteresseerd is in religie, maar 
het kan ook anders (zie Singleton, 2015; Woodhead, 2016; Jones & Cox, 2017: 
26). Ten tweede wil ik vermelden dat een survey van het Pew Research Center 
(2014:4) over religie in Latijns-Amerika, met gegevens die verzameld werden 
eind 2013-2014, een lager aantal ‘nones’ telt, namelijk 8% tegenover 69% katho-
lieken en 19% protestanten. Ter vergelijking, in 2013 telde de Latinobarometro 
11% ‘nones’. De cijfers voor de ‘nones’ liggen bij de Latinobarometro dus hoger, 
hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de verschillende formulering van de vraag – 
zie hogerop het verschil in percentages in Nederland tussen CBS en SCP. Doch 
ook bij het Pew Research Center is er, naast de meer in het oog springende ver-
schuiving richting protestantisme, een duidelijke trendbreuk richting ‘nones’. 
De helft van de ‘nones’ werd immers religieus, meestal katholiek, opgevoed. 
Ik zou dus willen besluiten dat ook in Latijns-Amerika secularisatie, gegeven 
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de stijging van de ‘nones’ de laatste jaren, in bescheiden mate zijn entrée heeft 
gemaakt. Omdat jongeren zich veel meer als ‘none’ uiten en gegeven de uitdei-
nende crisis van de katholieke kerk is te verwachten dat de secularisatie in La-
tijns-Amerika in de volgende jaren aan kracht zal winnen. 

Tenslotte zou ik de oversteek willen maken naar Japan, een land zonder christe-
lijke traditie. Omdat de religieuze tradities die daar thuis zijn, vooral shinto en 
boeddhisme, geen exclusief lidmaatschap kennen en geen verplichte, terugke-
rende rituelen zoals zondagsmisbezoek, kan men in Japan niet met zulke Wes-
ters geïnspireerde vragen werken. Bovendien staan Japanse onderzoekers zelf 
vaak sceptisch ten aanzien van het Westerse secularisatieconcept en -theorie 
(Dessi, 2017).Toch meent de Britse Japanoloog Ian Reader (2012) ook in Japan 
duidelijke indicaties richting secularisatie te kunnen waarnemen. Surveys die 
sinds de jaren 1940 regelmatig, soms jaarlijks, gehouden worden en die vragen 
naar geloof, het belang van religie in het leven en het imago van religie, laten al-
len een bijna continue daling zien. Ook sluiten boeddhistische tempels in snel 
tempo, vooral in landelijke gebieden, of hebben ze geen residerende monnik 
meer. Vele volksdevoties en bedevaarten zouden eveneens achteruitgaan. Rea-
der (2012: 34) besluit nogal dramatisch: “Religion may not yet be dead in Japan 
but it is dying… in two decades, we are … likely to be saying ‘Religion R.I.P.’”      

Ik ben me ervan bewust dat dit slechts een vluchtig overzicht is. Niettemin 
hoop ik aannemelijk te hebben gemaakt dat het verkeerd is secularisatie af te 
schrijven als een zaak van ‘West-European exceptionalism’. Ook heel wat lan-
den in Oost-Europa seculariseren, net zoals de Verenigde Staten, Canada en 
Australië. Secularisatie is ook geen louter Westers fenomeen meer, maar steekt 
eveneens de kop op in Latijns-Amerika en Japan. Zeker, er zijn grote verschillen 
in het niveau van secularisatie. Bovendien hebben grote delen van de wereld de 
laatste decennia een opgang van georganiseerde religie gekend. Ik denk echter 
dat die opgang op zijn grenzen aan het stuiten is en dat secularisatie verder om 
zich heen gaat grijpen. Om deze stelling verder te onderbouwen, ga ik nu de 
cijfers kaderen in de secularisatietheorie. 

2.3. Een nieuwe fase in het sociologische secularisatiedebat  
Indien men cijfers goed wil interpreteren, heeft men theorie nodig. Bij secu-
larisatie is daar geen tekort aan, misschien zelfs eerder een teveel, want in de 
wetenschap wordt secularisatie al lang hevig en controvers bediscussieerd. Fi-
losofie en theologie maakten na de Tweede Wereldoorlog een aanvang met de 

zgn. secularisatiefilosofie – denk aan Karl Löwith’s boek Weltgeschichte und 
Heilsgeschehen uit 1953 (de eerste versie verscheen in het Engels en dateert uit 
1949) – en de secularisatietheologie (zie hier vooral Friedrich Gogarten, 1953). 
Vanuit de filosofie heeft Charles Taylor met A Secular Age (2007) recent nog 
een majestueuze bijdrage geleverd. In de sociologie dateren de grote teksten 
over secularisatie uit de tweede helft van de jaren 1960. Sindsdien is secularisa-
tie in de sociologie één van de felst omstreden thema’s. 

Indien men de discussie van vóór de jaren 1960 als een voorbereidende fase 
beschouwt, kan men naar mijn mening in het sociologische debat over secula-
risatie vier fasen onderscheiden (Tschannen, 1992 biedt nog steeds het beste 
historische overzicht). Elke fase sinds 1960 wordt gedreven door een antithese, 
een these uit de voorgaande fase waartegen men zich afzet, en een nieuwe 
these, een idee die men poneert en die de leidraad vormt van het onderzoek in 
deze fase. 

De voorbereidende fase (van de 19de eeuw tot 1960).  
Secularisatie als begrip en als focus van een eigen theorie, de secularisatiethe-
orie, zou in de sociologie pas doorbreken in de jaren 1960. Maar de discussie 
over de reële of vermeende terugval van het christendom begon uiteraard al 
vroeger.  Grote denkers zoals Karl Marx en de grote klassieke sociologen zoals 
Max Weber en Emile Durkheim dachten na over religie en haar betekenis voor 
de moderne samenleving, zonder echter het begrip ‘secularisatie’ te gebruiken 
of, zoals in het geval van Weber, zonder het veel of consistent te gebruiken 
(Carroll, 2007). Zij gingen niettemin allen uit van een zware terugval van het 
christendom. Zoals bekend bestempelde Weber de moderne samenleving, die 
hij als gerationaliseerd karakteriseerde, als “een ijzeren kooi” (Weber, 1920: 
203). Durkheim (1911: 610-611) van zijn kant schreef: “Les anciens dieux vieil-
lissent ou meurent, et d’autres ne sont pas nés”. Maar noch Weber noch Durk-
heim ontwikkelde als zodanig een expliciete secularisatietheorie. Ook langs 
empirische zijde ging men in de 20ste eeuw de terugval van het christendom 
nader onderzoeken. Voor Nederland dient hier het belangrijke boek Ontkerke-
lijking in Nederland van Jacob Pieter Kruijt uit 1933 genoemd. Het waren echter 
vooral de met de grote kerken verbonden sociografen en kerkelijke sociologen 
die, soms in het kader van speciaal opgerichte instituten, cijfers verzamelden 
(in Frankrijk Le Bras, in Duitsland de ‘Zentralstelle für Kirchliche Statistik’, 
in Nederland o.a. het KASKI – Ziemann, 2007, 27-151; voor Nederland, Dols, 
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2015, 33-77). Geschrokken door de eerste tekenen van wat in de grote kerken als 
‘dechristianisering’ of ‘ontkerkelijking’ betiteld werd, probeerden zij de mate 
van geloof en praktijk alsmede de oorzaken van de terugval in kaart te brengen. 
Ook zij gebruikten het begrip secularisatie spaarzaam of niet en hun theorieën 
waren zeer getekend door hun kerkelijke invalshoek.    

Tweede fase: doorbraak van de sociologische secularisatietheorie (1960-1980) 
In de jaren 1960 kon niemand nog naast de versnellende terugval van de grote 
kerken in het Westen kijken en dus togen de sociologen aan het werk om een 
expliciete secularisatietheorie te ontwerpen. Vier boeken van evenzovele au-
teurs definieerden de nieuwe theorie. In 1966 en 1967, in nauwelijks twee jaar 
tijd, verschenen drie standaardwerken: Religion in Secular Society van Bryan 
Wilson (1966), The Sacred Canopy van Peter Berger (1967) en Invisible Religion 
van Thomas Luckmann (1967). Tien jaar later werden ze gevolgd door het on-
dertussen ook klassiek geworden A General Theory of Secularization van David 
Martin (1978). De sociologen in deze fase wezen de ‘kerkelijke sociologie’ uit 
de voorafgaande fase af als amateuristisch, weinig theoretisch en als bepaald 
door kerkelijke belangen (zie de vernietigende kritiek van Luckmann, 1960 
en de omvorming in de jaren 1960-1970 van de International Conference for 
the Society of Religion (ICSR) van een katholieke naar een louter academische 
vereniging (Poulat, 1999; Dobbelaere, 1999b)). De boeken van Durkheim en 
Weber daarentegen werden geplunderd op zoek naar concepten en ideeën die 
dienstig zouden kunnen zijn voor het ontwerpen van een structurele seculari-
satietheorie (zie de hoge vlucht van de Weberiaanse begrippen ‘rationalisering’ 
en ‘onttovering’). Met hun hulp analyseerden de secularisatiesociologen de ver-
banden tussen basiskenmerken van de moderne samenleving – onttovering, ra-
tionalisering, vermaatschappelijking, pluralisering, individualisering, differen-
tiatie – en secularisatie. Secularisatie was, zo hun these, het quasi-noodzakelijk 
gevolg van een zich doorzettende modernisering – ook al benadrukte David 
Martin toen al en terecht de vele uiteenlopende trajecten naar secularisatie.  

Derde fase: kritiek op de secularisatietheorie (1980-2015) 
Vanaf ongeveer 1980 kwam deze secularisatietheorie meer en meer onder kri-
tiek. De datum is geen toeval. In 1979 werd in Iran de val van de Shah en de 
Islamitische Revolutie gevierd. De islamitische revival zou zich in de volgende 
decennia verder verspreiden en verdiepen. In dezelfde tijd bleek religie in de 
Verenigde Staten van Amerika, in de vorm van Evangelikalen, Pinkstergelovi-

gen en de ‘New Christian Right’, eveneens aan een opmars bezig, met grote re-
percussies op de Amerikaanse politiek. En ook elders, in Israel, India, Afrika en 
grote delen van Azië bleek religie allesbehalve achteruit te gaan. Deze realiteit 
werd vertaald in een kritiek op de secularisatietheorie uit de voorgaande jaren 
die immers uitging van een nauwe, causale relatie tussen modernisering en 
secularisering. De nieuwe these luidde: “the world is as furiously religious as it 
ever was, and in some places more so than ever” (Berger, 1999: 2). Europa met 
zijn doorgaande secularisatie verloor zijn status van toekomstwijzend model en 
werd nu door een aantal godsdienstsociologen bestempeld als “the exception”, 
als de seculariserende uitzondering in een religieus gloeiende wereld (zie, nog-
maals, Berger, 1999 en Davie, 2002). Het werd tijd, aldus de nieuwe zienswijze, 
om secularisatie te desacraliseren (Hadden, 1987), om het ‘mythische’ karakter 
van de theorie aan te klagen. Zo werd in de laatste decennia kritiek op en ver-
werping van de secularisatietheorie de nieuwe evidentie en stonden de aan-
hangers van de secularisatietheorie in het defensief (zie Pollack, 2011 en Bruce, 
2011, wiens boek de veelzeggende titel draagt “Secularization. In Defense of an 
Unfashionable Theory”).  

Vierde fase: nieuwe opbloei van secularisatietheorieën, nu ook buiten het Westen 
(2015 -    ) 
Ondanks de nog steeds doorgaande felle kritiek zou ik toch van een nieuwe, 
van een vierde fase in de geschiedenis van de sociologische secularisatietheorie 
willen gewagen. Ik denk dat de secularisatietheorie op zijn beurt begonnen is 
aan een revival. Het is moeilijk een exact jaartal voor deze nieuwe fase aan te 
wijzen. In ieder geval lijken mij de feiten, de nieuwe feiten, opnieuw de weg te 
wijzen. Ik herhaal nog even kort. In Oost-Europa, dat na de val van het com-
munisme een heropbloei van het christendom beleefde, lijkt die heropbloei in 
de meeste landen alweer voorbij. In de Verenigde Staten laat nieuw onderzoek 
zien dat de ‘nones’, diegenen die zich niet tot een religie rekenen, in aantal 
toenemen, vooral in de jonge generaties. Ook in Latijns-Amerika laten statis-
tieken een begin van opkomst zien van de ‘nones’, alweer vooral in de jonge 
generaties. Dat laatste betekent dat ook buiten het Westen beginnende tekenen 
van secularisatie te herkennen zijn. Wanneer die indicaties sterker worden, zal 
dat zeker opgenomen worden en aanleiding geven tot nieuwe en vernieuwde 
versies van secularisatietheorieën. Vooral de inbreng van niet-Westerse sociale 
wetenschappers over secularisatie in niet-Westerse landen zal daarbij nieuw en 
interessant zijn. 
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De nieuwe versies zullen echter de berechtigde kritieken op de vroegere secula-
risatietheorieën wel dienen te verwerken. Meerdere stellingen en veronderstel-
lingen uit de eerste fase van het sociologische secularisatiedebat dienen immers 
verworpen te worden. Zo klopt de privatiseringsthese die stelt dat religie nog 
enkel ‘achter de voordeur’ beoefend wordt, niet. Religie blijft zich op het publie-
ke forum manifesteren en is soms beslissend in politieke conflicten (zie Jo-
hannes Paulus II en de val van het communisme in Polen of de invloed van de 
kerken op het democratiseringsproces in Latijns-Amerika en de Filippijnen in 
de jaren 1980, zie reeds Casanova, 1994). Ten tweede zagen de oude secularisa-
tietheorieën uitsluitend terugval, een gestage terugval, en hebben zij bijgevolg 
de religieuze revivalbewegingen in de moderne samenlevingen schromelijk 
onderschat. Het was om zo te zeggen hun blinde vlek. We zien nu beter dat de 
moderniteit na 1800 ook in het Westen vele invloedrijke reveils kende, onder-
meer in Nederland, Vlaanderen, Ierland, grotere delen van Duitsland, de Ver-
enigde Staten (Sperber, 1984; Hellemans, 1990; Pasture, 2002; Gilley & Stan-
ley, 2006). De revival van religie buiten het Westen in de laatste decennia is 
waarlijk geen uitzondering. Ten derde bekeken de oudere secularisatietheorieën 
religie en de kerken eenzijdig als fenomenen van het verleden die grotendeels 
onveranderd en onaangepast zouden wegkwijnen in de moderniteit. Deze visie 
vergeet echter dat kerken en religieuze bewegingen de moderniteit niet min-
der verwerken dan andere organisaties en bewegingen in de moderniteit. Elke 
beweging en organisatie, elke kerk en religieuze beweging verwerkt op haar 
manier de moderniteit. Als gevolg van die verwerking is de 19de eeuwse katho-
lieke kerk, ondanks haar nadruk in die tijd op haar onveranderlijkheid, als heel 
nieuw en heel verschillend te beschouwen in vergelijking met haar gestalte in 
de 18de eeuw – en dat geldt ook voor de katholieke kerk nu in vergelijking met 
de periode vóór 1960 (Hellemans, 2001 en infra 4.2). Tenslotte, secularisatie 
verloopt niet snel, gestaag en wereldwijd parallel, zoals men vroeger aannam, 
maar traag, met ups and downs en divergerend. Ook dat was een – weliswaar 
begrijpelijke – vergissing van de eerste generatie secularisatietheoretici.

De secularisatietheorie dient dus mijns inziens in gewijzigde gedaante verder 
te worden ontwikkeld. Daarbij dienen twee zaken zeker ter harte te worden ge-
nomen. Zoals David Martin (1978, zie ook 2005) decennialang beargumenteerd 
heeft, is secularisatie geen automatisch zich afwikkelende zaak die overal op 
dezelfde wijze zou verlopen. Neen, elk land – en zelfs elke regio – volgt een ei-
gen traject en soms is dat traject er één van geen tot weinig secularisatie of van 

de-secularisatie (zie Israel als voorbeeld van het laatste). Ten tweede moeten het 
secularisatiebegrip en de secularisatietheorie voor toepassing in de niet-Wes-
terse wereld opnieuw doordacht worden. Beide zijn ontwikkeld met de Westerse 
wereld en het christendom voor ogen. Maar wat betekent secularisatie in Japan? 
Secularisatieconcept en -theorie dienen dus verder ontwikkeld te worden vanuit 
voorbeelden uit de niet-Westerse wereld. De religieuze verschillen dienen daar-
bij in rekening te worden gebracht. Om een voorbeeld te geven, de polarisatie in 
de islamitische wereld tussen islamisten en seculieren (zoals in Iran en Turkije) 
zal zeker tot andere secularisatietrajecten leiden dan deze in de boeddhistische 
wereld van Zuidoost Azië. De vierde fase van de secularisatietheorie mag niet 
worden gezien als een terugkeer naar of als een louter verlengstuk van de twee-
de fase. Ze stelt nieuwe en eigen centrale uitdagingen.
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Mijn hoofdthese luidt dat we, op religieus vlak, het einde van een tijdperk mee-
maken, het einde van het tijdperk van de dominantie van enkele wereldreligies. 
Secularisatie, de terugval van zwaar georganiseerde religie – en de grote reli-
gies zijn allen zwaar georganiseerd – is er één belangrijke oorzaak van. Min-
stens even belangrijk zijn twee andere ontwikkelingen, ten eerste de evolutie 
van kerkelijke monopolies en oligopolies per land naar een pluraal en turbulent 
religieus veld en, ten tweede, op termijn, de gedeeltelijke desintegratie en ont-
binding van dat religieuze veld. Ik zal deze twee tendenzen samen behandelen. 
Objectief gesproken is het een lastig onderwerp want hoe definieer je het nieu-
we religieuze veld en quasi-religie buiten het religieuze veld als ze pas om de 
hoek komen kijken en vaak vaag en onzichtbaar blijven – een probleem dat al in 
1967 door het boek Invisible Religion van Thomas Luckmann werd aangekaart. 
Bovendien heb ik rond nieuwe religie en de ontbinding van het religieuze veld 
ook minder gewerkt. Dus zal ik dit deel korter houden.

3.1. Van monopolie- en oligopoliekerk naar turbulent religieus veld 
Laat me eerst de transformatie en pluralisering van het religieuze veld behan-
delen. Tot in de jaren 1950 leek de situatie duidelijk en leek ze ook gebetoneerd 
te blijven tot in de eeuwigheid. In de meeste landen was de grote meerderheid 
van de bevolking, in meerdere of mindere mate, gelieerd met één kerk, die dus 
een quasi-monopolie had over religie. Deze situatie werd als de normale toestand 
beschouwd, zeker in de katholieke wereld. Kleinere religieuze groeperingen, die 
sowieso met weinig waren en in de marge opereerden, werden als deviant be-
schouwd en gemakkelijk tot de sfeer van de psychopathologie veroordeeld (cf. de 
kijk toen op bekering tot die groepen). Kort na 1900 hadden Weber en Troelstch 
deze situatie, die in de 16de-17de eeuw voortgekomen was uit de twee Reforma-
ties, geconceptualiseerd in een kerk-sekte-typologie: kerken als grote, invloedrijke, 
maatschappijconforme instituties waarin de leden elke generatie opnieuw gebo-
ren en opgenomen werden, sekten als kleine, religieus ‘aristocratische’ groepen 
waartoe men zich bekeerde (Weber, 1920, 1921-1922: 28-30, 692-693, 717-725). 
Het was dan ook niet verwonderlijk dat de grote kerken in de onderzoekspraktijk 
en in de theologie alle aandacht kregen. Dat was ook het geval in de enkele landen 
met oligopoliekerken, met twee grote kerken zoals in Duitsland en Zwitserland of 
met drie grote kerken zoals in Nederland. De paar meer pluralistische landen zo-
als de Verenigde Staten, Canada en Australië werden als migratielanden gezien, 
als de uitzonderingen. In Europa hadden de monopolie- en oligopoliekerken –  
katholiek, protestants of orthodox – het dus sinds 1600-1650 voor het zeggen.  

Deel III:

Een turbulent religieus veld 

en zijn partiële ontbinding
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Sinds 1960 is dat in het Westen grondig veranderd. Tenzij in enkele landen in 
Oost-Europa, zoals Rusland, waar staat en orthodoxe kerk er samen alles aan 
doen om andere kerken en religies buiten te houden, zijn er nauwelijks nog 
kerkelijke monopolies en oligopolies. In de plaats daarvan is een pluralistisch 
religieus veld gekomen, waar allerlei religies, bewegingen en groepen over en 
door elkaar heen buitelen. Als gevolg van de mondialisering en van migratie zijn 
alle grote religies – islam, boeddhisme en hindoeïsme –  neergestreken in de 
vroegere monopoliegebieden. Daarnaast kwamen er allerlei nieuwe religieuze 
bewegingen op. Vaak waren deze losjes gelieerd aan een grote religie, denk aan 
Transcendentale Meditatie, Baghwan of de vele Westers-boeddhistische bewegin-
gen en groepen. Er zijn ook groepen en bewegingen die aanknopen bij Westerse 
ontwikkelingen en pseudo-tradities, zo New Age, neo-paganisme, satanisme of 
holistische psychotherapie – bedenk hierbij dat het hier om koepelbegrippen 
handelt voor de aanduiding van intern zeer uiteenlopende stromingen. En dan 
zijn er nog de christelijke sekten en bewegingen die vanuit het buitenland, vaak 
ook van buiten het Westen, zijn komen aanwaaien. Ze zijn nauwelijks nog te 
tellen en er komen er steeds nieuwe bij. Belangrijk is de vaststelling dat elke 
grote religieuze traditie – van Oost tot West – talloze nieuwe religieuze groepen 
genereert. Competitieve pluralisering van een religieuze traditie is zeker geen 
exclusief terrein van boeddhisme of hindoeïsme, New Age of paganisme. Zij is 
evenzeer terug te vinden in jodendom, christendom, islam of shinto (Partridge, 
2004). De opstoot van pluralisering na 1960 heeft met onze tijd, de late moder-
niteit te maken. Niet alleen is repressie en stigmatisering ten opzichte van alle 
vormen van nieuwlichterij sterk verminderd – dat is ook zo buiten het religieuze 
domein. Dankzij de toegenomen welvaart en onderwijs en de betere commu-
nicatie- en transportmogelijkheden is het ook veel gemakkelijker geworden om 
nieuwe groepen te stichten. De pluralisering van het religieuze veld zal dus 
blijven en zal waarschijnlijk nog verder toenemen – voor Nederland spreekt men 
ondertussen van naar schatting een duizendtal verschillende groeperingen. 

Minder in het oog springend, maar mijns inziens minstens zo belangrijk voor 
het nieuwe religieuze veld is de niet aflatende stroom van nieuwe input in het-
geen in het Frans zo mooi ‘la mouvance religieuse’ wordt genoemd. In het Ne-
derlands zouden we van religiositeit of spiritualiteit spreken. Het gaat hier om 
allerhande religieuze ondernemers en initiatieven die nauwelijks nog georgani-
seerd zijn: er zijn zincoaches en rituele specialisten die iets op touw zetten (zo-
als het kunstenaarsproject ‘Allerzielen Alom’ in Amsterdam, zie Arfman, 2011), 

spirituele auteurs die boeken schrijven waarmee mensen aan de slag gaan 
(bijvoorbeeld James Redfield en ‘De Celestijnse belofte’ of Eckhart Tolle en ‘De 
kracht van het Nu’), er zijn boekhandels en internetsites, levensfilosofen (zie 
Alain de Botton en zijn ‘School of Life’), ‘wellness farms’, festivals zoals ‘Burn-
ing Man’ in de Verenigde Staten, op fictie gebaseerde religies zoals ‘Jediism’ 
(gebaseerd op Star Wars) en Elfenreligie (gebaseerd op ‘The Lord of the Ring’) 
(Davidsen, 2014), enz. Het gaat hier niet meer om wat in de klassieke gods-
dienstsociologie gevat werd onder de noemers kerk, denominatie of sekte met 
leden, zelfs niet over een nieuwe religieuze organisatie of een nieuwe religieuze 
beweging, maar eerder om hypes, losse rituelen, stemmige ontmoetingsplaat-
sen en vele virtuele plekken waar individuele personen tijdelijk terecht kunnen. 
Omdat ze nauwelijks georganiseerd zijn, zijn deze initiatieven ook erg fragiel 
en hebben ze vaak een korte levensduur.

Ik concludeer hieruit ten aanzien van het religieuze veld het volgende. Ten eer-
ste zijn we geëvolueerd van het confessionalisme van één tot drie hegemoniale 
kerken naar een pluraal en gevarieerd religieus veld. Sommigen spreken van 
een religieuze markt waarin vele religies, groeperingen en individuele onderne-
mers met elkaar concurreren om de schaarse aandacht van het publiek (zie de 
‘rational choice’ theorie van Stark, Finke en Iannacconne en in Nederland Erik 
Sengers, 2003). Ikzelf prefereer de term ‘religieus veld’ om me niet a priori vast 
te pinnen op één specifieke benadering van dat veld. Ten tweede, dit religieuze 
veld verandert zoals de hele samenleving sneller dan ooit tevoren. Er is veel ver-
nieuwing en het is onmogelijk te voorspellen wat in de volgende jaren allemaal 
in de aanbieding zal staan. Ten derde, tegelijkertijd is dit religieuze veld minder 
sterk geïnstitutionaard dan vroeger. Niet alleen zijn de oude, grote instituties te-
ruggevallen. Geen van de vele vernieuwingen uit de laatste decennia groeit nog 
uit tot een religieuze institutie die een oude grote kerk qua statuur zou kunnen 
vervangen. Zo blijven de oude grote kerken, ondanks alle verlies, toch veruit de 
grootste organisaties in dat nieuwe religieuze veld. Tenslotte, waar de strijd tus-
sen de grote christelijke confessies na 1600 resulteerde in kerkelijke monopo-
lies en oligopolies per land, telkens in een nationale setting, zelfs al waren ze, 
zoals de katholieken, deel van een universele kerk, zo hebben nationale grenzen 
veel van hun constituerende kracht verloren en opereert het religieuze veld in 
toenemende mate internationaal zonder veel nationaal-statelijke bemiddeling 
(Casanova, 2008; Pasture, 2011). Innovaties, trends en rages verspreiden zich 
nu snel vanuit één plaats naar andere plaatsen.    
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3.2. De partiële ontbinding – of de-differentiatie – van het religieuze 
veld  
De positie van de grote kerken wordt niet alleen herbepaald door het verlies van 
hun monopolie- en oligopoliepositie en het feit dat ze nu spelers worden tussen 
andere spelers in een pluraal en turbulent religieus veld. Het religieuze veld 
zelf lijkt bovendien ook in staat van ontbinding te verkeren en gedeeltelijk te 
desintegreren. 

De trend naar ontbinding keert in feite de wel zeer langlopende trend naar dif-
ferentiatie van religie om. Vooraleer over differentiatie en de-differentiatie van 
religie te spreken, wil ik eerst iets zeggen over differentiatie in het algemeen. 
Differentiatietheorieën lopen al lang mee in de sociologie. De eerste versies 
werden al door Durkheim en Spencer in de tweede helft van de 19de eeuw voor-
gesteld. Met de tijd werden ze ook complexer. Ik volg hier de Duitse systeem-
theoreticus Niklas Luhmann (1989, 1997). Differentiatie betekent dat veldeigen 
organisaties en groepen ontstaan zoals bedrijven in de economie of scholen in 
het onderwijs. Deze collectiviteiten treden volgens een eigen logica in relatie 
met elkaar – zie de economische logica van bedrijven of ‘kunst om de kunst’ in 
de kunstwereld – en ze gaan andere velden en de activiteiten daarin als buiten-
wereld beschouwen. Zo beginnen zich na 1500 en volop na 1800 meer en meer 
velden uit te kristalliseren: politiek, economie, gezin, wetenschap, onderwijs, 
kunst, gezondheidszorg, sport, media enz.. Zulke structurele of functionele 
differentiatie, het bestaan en in elkaar grijpen van meerdere velden met elk 
veldeigen collectiviteiten die een veldeigen logica volgen, wordt beschouwd als 
een basiskarakteristiek van de moderne samenleving.

Nu naar religie. Zoals elk veld heeft religie een specifieke differentiatiegeschie-
denis. Het was één van de eerste velden die zich begon uit te kristalliseren, al 
lang vóór 1500. Zo organiseerde het christendom zich als kerk met priesters als 
kerkeigen specialisten, dat wil zeggen dat de kerk zich onderscheidde van de 
politieke elites en hen met een eigen, religieuze meetlat ging meten. De Grego-
riaanse hervorming in de 11de eeuw, gevolgd door de opbloei van het kerkelijk 
recht, versterkte die differentiatie verder. Dat gaf de kerk in een wereld zonder 
veel functionele differentiatie veel macht en invloed. In de 19de en 20ste eeuw 
werd de differentiatie tussen religie en maatschappij verder uitgediept, in het 
biezonder door de scheiding van kerk en staat. Omdat de differentiatie na 1800 
vooral vanuit andere velden werd aangedreven en omdat deze velden en hun 

organisaties, vaak tegen de kerken in, een eigen autonomie claimden, werd deze 
differentiatie door de kerken, vooral door de katholieke kerk, waargenomen als 
onwenselijk. Zo doemde de dreiging van secularisatie op. Maar het hele pro-
ces van differentiatie maakte het religieuze veld wel nog meer herkenbaar als 
een apart veld dat anders is dan de andere velden, dat als terrein gefocust is op 
de relatie immanentie-transcendentie, met eigen organisaties, rollen, rituelen 
en gebouwen. En door de globalisering kreeg de differentiatie ook buiten het 
Westen scherpere contouren en ontstond een wereldwijd veld van religies en 
religiositeit (Beyer, 2006). Welnu, een reeks fundamentele veranderingen in 
het religieuze veld leiden ertoe dat dit religieuze veld in de laatste decennia, 
voorlopig alleen in het Westen, aan contouren verliest en langzaam tendeert 
naar ontbinding. Ik zie twee grote redenen voor deze de-differentiatietrend, de 
desinstitutionalisering binnen het religieuze veld zelf en de religisering van 
religie bij gelijktijdige organisatie van quasi-religieuze activiteiten buiten het 
religieuze veld.

Vooreerst de interne tendenzen naar de-differentiatie. Na eeuwen van toene-
mende herkenbaarheid van religie wordt de identiteit van het religieuze veld in 
de huidige tijd vager. Herkenbaarheid van een veld of domein heeft immers veel 
te maken met de aanwezigheid van herkenbare instituties. Zo zijn in de politiek 
politieke partijen, parlement, regering, ministeries met zijn betaalde ambtena-
ren, politieke verkiezingen de bakens waaraan wij politiek herkennen. Voor de 
economie zijn dat bedrijven, personen die als consumenten worden benaderd 
en de markt als distributief mechanisme. Voor religie wordt de herkenbaarheid 
gegarandeerd door religieuze instituties, religieuze specialisten, religieuze 
geschriften en opvattingen, kerkgebouwen, specifiek religieuze praktijken als 
kerkgang en bidden tot God, enz. Door de religisering van religie – de terug-
plooiing van religie op zijn kerndomein, de relatie van immanentie en transcen-
dentie (die o.a. tot uiting komt in de scheiding van kerk en staat, van religie en 
wetenschap, van religie en schoolse opleiding) – werd, zoals gezegd, deze dif-
ferentiatie nog scherper afgelijnd dan dat vóór 1800 al het geval was. Na 1960 
verandert dat echter. Differentiatie en herkenbaarheid als religie werden in 
eerste instantie gegenereerd door de grote geïnstitutionaliseerde religies. Maar 
die verliezen terrein zodat religie als veld nu minder vanzelfsprekend met die 
grote religies geïdentificeerd kan worden. De nieuwe, kleinere religieuze bewe-
gingen en in het bijzonder de ondefinieerbare ‘mouvance religieuse’, waarvan 
hoger sprake, zorgen daarentegen voor onduidelijkheid: wat is hier nog religie 
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en wat ontspanning, psychotherapie, opwinding, een gevoel van rust? Vandaar 
de recente – en oeverloze – discussies over wat religie in onze tijd is, in de we-
tenschap, op café en zelfs in de rechtbank zoals in het geval van Scientology. De 
discussie is onoplosbaar omdat religie als veld diffuser wordt, omdat het in de 
woorden van Meerten ter Borg (1991) “een uitgewaaierde eeuwigheid” geworden 
is.  

De ontbinding van het religieuze veld gaat echter verder dan dalende herken-
baarheid. Zij wordt ook aangedreven door een nieuwsoortige generering van 
quasi-religie buiten de grote religies en buiten het religieuze veld. Ik verklaar 
me nader. Een sterk punt van de grote geïnstitutionaliseerde religies tot 1960 
was dat ze verbindingen konden maken met alle terreinen van het leven, ook 
met wat ons nu niet-religieus lijkt. Religie gold als zo fundamenteel dat ze, 
tenminste in haar ogen, het dagelijks leven, de politiek, de opvoeding, het ge-
zinsleven, de wetenschap enz. religieus diende te sturen of minstens, te oriën-
teren. Een goede kerkorganisatie en het aantal en de kwaliteit van de religieuze 
specialisten maakten die actieve verbinding tussen ‘kerk en wereld’, zoals dat 
heette, mogelijk. Nog in de tijd van de verzuiling met zijn verzuilde partij, 
vakbond, universiteit, onderwijs, toneelgezelschap... was die actieve verbinding 
uiterst zichtbaar aanwezig. Dat is nu geheel verleden tijd. De grote kerken zijn 
niet meer in staat om leiding te geven aan niet-kerkelijke organisaties. Het is nu 
zelfs moeilijk om het christelijk karakter van katholieke en protestantse scholen 
te definiëren en te garanderen. Dit dalende vermogen om de buitenwereld reli-
gieus-kerkelijk te sturen gaat gepaard met een religisering van religie, met een 
toenemende focus op het kerndomein van religie zelf, op vieringen, sacramen-
ten en de persoonlijke omgang met transcendentie. Wanneer diaconie, religieus 
optreden op niet-religieuze terreinen, of politieke mobilisatie nog een rol spe-
len, dan gebeurt dat gewoonlijk niet meer vanuit de logica van het niet-religieu-
ze terrein, zoals nog de katholieke arbeidersbeweging deed vóór 1960, maar als 
een extensie van de religieuze logica van het geëngageerde individu. Men zou 
kunnen zeggen dat het dalende kerkelijke vermogen tot sturing van de buiten-
wereld en de trend naar religisering het onderscheid tussen religie en de andere 
velden nog verder verscherpen. Maar dat is slechts één zijde van het verhaal. 
Tegelijk met die terugtrekkende beweging worden immers de poorten geopend 
voor een omgekeerde trend, namelijk dat ogenschijnlijk niet-religieuze activitei-
ten en groepen nu dragers worden van religieuze of quasi-religieuze inhouden. 
In plaats van kerken die buitenkerkelijke activiteiten aansturen komen buiten-

kerkelijke activiteiten met een religieuze en quasi-religieuze dimensie. Zo staan 
psychotherapie en gezondheidszorg meer open voor de spirituele dimensie van 
gezondheid en welzijn, hetgeen het nut van religieus georiënteerde ‘geestelijke 
verzorging’ in vraag stelt. Of denk aan ‘Mindfulness’, uit het boeddhisme af-
komstig en onduidelijk – onbelangrijk ook – of men dit nu als religieus of als 
niet-religieus wil kwalificeren. Muziekfestivals zijn zo in trek omdat ze ervarin-
gen genereren zoals trance en een tijdelijke time-out buiten de gewone tijd die 
dicht bij religie aansluiten (zie reeds het Woodstock festival in 1969 en St John, 
2004 over de ‘rave culture’). Soms is die vermenging van ‘religie’ en muziek 
bewust ingebouwd, zoals in het ‘Burning Man’ festival in de Nevada-woestijn 
(Gauthier, 2013). De zogenaamde ‘wellness farms’ zijn nog een voorbeeld van 
hoe ogenschijnlijk niet-religieuze activiteiten met religie verbonden kunnen 
worden. Ik heb het zelf meegemaakt – al weet ik niet of dit representatief 
is – hoe ik met mijn echtgenote een ‘wellness resort’ bezocht dat vol bleek te 
hangen met afbeeldingen uit Oosterse religies. Diepe rust via ‘wellness’ wordt 
hier geassocieerd met religieuze onthechting en gelijkmatigheid. Evenmin is 
het toeval dat er in het domein van de economie en de marketing meer en meer 
wordt nagedacht over de ‘experience economy’ (Pine, Gilmore, 1999).

3.3. Conclusie  
Van binnen uit wordt religie door de terugval van de grote, geïnstitutionaliseer-
de religies en de opkomst van allerhande nauwelijks georganiseerde bewegin-
gen en activiteiten van onduidelijk allooi minder herkenbaar als religie. Die 
trend wordt versterkt door een groeiend aanbod buiten de religie van activiteiten 
met religieuze en quasi-religieuze connotaties. Religie mag zich, zoals een aan-
tal andere velden, in de loop van de laatste eeuwen hebben uitgedifferentieerd 
tot een herkenbaar religieus veld. Na 1960 gaat de tendens in de omgekeerde 
richting, deze van de-differentiatie, van ontbinding van het religieuze veld. 
Nogmaals deze ontbinding impliceert niet dat religie, begrepen als de verbin-
ding van het immanente leven met transcendentie, ook hoge transcendentie, zal 
verdwijnen. Ze impliceert wel dat mensen zulke verbindingen gemakkelijker 
zullen pogen te bereiken via activiteiten die niet meer zo snel als religie, laat 
staan als kerk gedefinieerd zullen worden.      

De omvorming tot een turbulent religieus veld en de opkomst van niet meer 
aan wereldreligies gebonden quasi-religie buiten het religieuze veld interpre-
teer ik, naast secularisatie, als belangrijke aanwijzingen dat het tijdperk van de 
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wereldreligies ten einde loopt. Daarom zou ik het nieuwe tijdperk dat nu aan de 
horizon verschijnt niet willen aanduiden als ‘een nieuw axiaal tijdperk’, zoals 
Yves Lambert (1999) voorstelt. De ‘grote transformatie’ brengt immers geen 
nieuwe axiale religies en zeker geen nieuwe grote wereldreligies voort zoals in 
de assentijd. Maar Lambert was wel, met Thomas Luckmann (1967), één van de 
sociologen die nadachten over een fundamenteel nieuw tijdperk dat niet meer 
in het verlengde ligt van meer of minder aan de moderniteit aangepaste wereld-
religies. 
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In het voorgaande heb ik de these proberen te onderbouwen dat het tijdperk van 
de wereldreligies zijn einde nadert als gevolg van secularisatie, de terugval van 
georganiseerde religie, en als gevolg van de opkomst van nieuwe religie binnen 
en van quasi-religie buiten het religieuze veld in heel andere vormen dan deze 
van de grote, zwaar geïnstitutionaliseerde religies die de laatste tweeduizend 
jaar domineerden. Als dat klopt, komt uiteraard de vraag op: wat betekent het 
einde van het tijdperk van de wereldreligies voor de toekomst van georganiseer-
de religie? Meer in het bijzonder: hoe zit het met de grote en kleinere kerken? 
Welke nieuwe vormen gaan zij aannemen? Hoe gaan ze inspelen op de nieuwe 
situatie? En wat zal dan nog hun plaats zijn? Bij gebrek aan ruimte en aan ken-
nis van andere kerken, zal ik hier enkel de katholieke kerk bekijken – en enkel 
het grotere kader. Ik wil wel benadrukken dat het analysekader mijns inziens, 
mits aanpassingen, ook van toepassing is voor andere grote en kleinere kerken. 

4.1. Verslechterende condities  
Indien de voorgaande analyse hout snijdt, dan betekent dat natuurlijk dat de 
condities waarin de katholieke kerk – en de andere kerken – in onze tijd en in 
de toekomst moeten opereren veel ongunstiger zijn dan ze in het verleden wa-
ren. Vier bundels van verslechterende condities springen in het oog.

Vooreerst staat de katholieke kerk, als gevolg van de pluralisering, nu in zware 
concurrentie met vele, andere aanbieders van religie, zowel binnen als buiten 
het religieuze veld. Dat heb ik in het vorige deel al uitgebreid behandeld. 

Ten tweede bevindt de katholieke kerk zich in een institutionele crisis. Op een 
eerste niveau betreft dit het toenemend gebrek aan priesters en religieuzen, de 
werkpaarden van de katholieke kerk, zonder dewelke er weinig loopt. Meer alge-
meen gaat het hier om het functioneren van de kerk als organisatie, om de relatie 
tussen hierarchie en kerkvolk. Men weet niet meer goed hoe deze relatie legi-
tiem en efficiënt vorm te geven. Daarachter gaat echter nog een dieper probleem 
schuil: inhoever kan en moet religie nog gekoppeld worden aan institutionalise-
ring (zie reeds Shelsky, 1957). In tegenstelling tot de protestanten is de katholieke 
kerk altijd blijven vasthouden aan het sacrale karakter van de kerk als institutie 
en heeft ze haar kerkorganisatie sinds het Concilie van Trente steeds verder en 
hechter uitgebouwd. Die identificatie van religie en institutie en de daarmee 
verbonden sacralisering van de kerkorganisatie komen nu in aanvaring met de 
algemeen verspreide achterdocht ten aanzien van grote instituties (Kaufmann, 
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1974; Gabriel, 1980). De achterdocht treft trouwens alle grotere organisaties en 
instituties, ook de overheid en bedrijven. Ze treft de katholieke kerk als religieuze 
en morele organisatie nog meer. Mensen verzetten zich nu meer tegen externe 
morele sturing, zeker vanuit organisaties. Bovendien voelt de katholieke kerk de 
morele sensibiliteit van de bevolking slecht aan. Op terreinen waarin de meer-
derheid van de bevolking liberaler is gaan denken, zoals contraceptie, gender of 
de omgang met hertrouwden, stelt ze zich stug op, terwijl zij achterop loopt in 
domeinen waar de bevolking striktere morele eisen is gaan stellen, zoals trans-
parantie van bestuur en machtsmisbruik. Maar het is niet alleen een kwestie van 
vertrouwen dat mits goed beleid hersteld zou kunnen worden. Veel belangrijker 
is dat zware institutionalisering in de late moderniteit niet meer noodzakelijk is. 
Er is in onze maatschappij een trend naar lichtere organisaties en naar voorwaar-
delijk en opzegbaar engagement. Ook deze trend is op tal van andere terreinen 
terug te vinden, bijvoorbeeld in de politiek. Zij is ook in het religieuze veld zicht-
baar en uit zich dus ondermeer in een diepgaande institutionele crisis van de 
katholieke kerk. Het is een crisis die niet zo direct kan worden opgelost. 

De derde factor die de katholieke kerk – en de andere kerken – parten speelt, is 
het verlies aan maatschappelijk organisatievermogen. Ik heb het al besproken 
bij de ontbinding van het religieuze veld. Enerzijds vinden religieuze motie-
ven en activiteiten onderdak in als niet-religieus beschouwde terreinen – ik 
verwees ondermeer naar muziekfestivals en het brede en stijgende aanbod 
inzake psychotherapie, wellness en ontspanning. Anderzijds slagen kerken en 
denominaties er minder goed dan vroeger in om de wereld buiten hen (mee) 
te organiseren en te beïnvloeden. De leidende positie van de wereldreligies in 
voormoderne samenlevingen sproot voort uit de koppeling van het religieuze 
kerndomein aan tal van andere domeinen: de religieuze instituties leverden 
ook de geleerden, ambtenaren (zie de etymologie van de term ‘klerk’), onder-
wijzend personeel, ze legitimeerden het politieke gezag en gaven opdrachten 
aan kunstenaars. Na 1800, toen de grenzen tussen meerdere domeinen door de 
functionele differentiatie scherper werden getrokken, bleef in ieder geval het 
katholieke christendom een meester in het maken van hechte verbindingen, 
toch voor het katholieke volksdeel. De scheiding tussen kerk en staat werd opge-
vangen door een katholieke partij, de differentiatie tussen wetenschap en religie 
door allerhande katholieke wetenschappelijke verenigingen en katholieke uni-
versiteiten, katholieke ziekenhuizen en scholen werden opgericht, katholieke 
arbeiders- en boerenbonden werden gesticht, vele katholieke ontspanningsver-

enigingen zagen het licht enz. Rond de katholieke kerk ontstond een uitdeinend 
maatschappelijk netwerk van katholieke organisaties. Echter, na 1960 stortte 
dit katholieke milieu in elkaar. Het werd niet vervangen. Er is geen uitgebreid 
levensomvattend katholiek milieu meer. Uiteraard ambieert religie nog steeds 
het hele leven te doordringen, maar dat gebeurt niet meer via een milieu van 
organisaties en verenigingen die onder een kerkelijk baldakijn de katholieke le-
ken aansturen. Het is nu een zaak van de individuele persoon geworden waarbij 
ervan uitgegaan wordt dat zijn geloof zijn hele leven zal leiden. Dit verlies aan 
kerkelijk vermogen tot organisatie van de maatschappij houdt natuurlijk een 
ontzettend verlies aan relevantie in. De mensen vallen niet meer terug op de 
kerk voor hun engagement in de politiek, voor scholing, welzijn, ontspanning 
of de keuze van een huwelijkspartner. 

Ten vierde is er het toenemende onvermogen van zwaar georganiseerde religies 
om religie, de omgang met hoge transcendentie, over te brengen op de meeste 
mensen. Veel mensen begrijpen niet meer waar het bij religie om te doen is. 
Dat komt omdat het cognitieve kader waarop het wereldbeeld van de meeste 
kerken, ook van de katholieke kerk, zo lang rustte, veel van zijn plausibiliteit 
heeft verloren: de letterlijke interpretatie van bijbelpassages, God als iemand 
die fysiek ingrijpt in de wereld en bijvoorbeeld het weer kan maken, de idee dat 
na het leven de hemel, vagevuur of hel wacht als directe beloning of bestraffing 
van het aardse leven... Als gevolg van dit plausibiliteitsverlies heeft God in de 
ogen van velen niet langer macht over zijn of haar leven. Voor de gemiddelde 
man en vrouw heeft het verval van de letterlijke interpretaties en de nadruk op 
symbolische opvattingen in feite de drempel verhoogd om in de wereld van de 
religie te treden – dat wordt gewoonlijk over het hoofd gezien. Religie is een 
complexe persoonlijke zoektocht geworden met weinig vaste ankerpunten en 
met een doel – verblijven in Gods genade – dat moeilijk te bereiken is, zelfs in 
beginnende vorm. Voor praktikanten is religie dus veeleisend geworden. Het 
heeft daardoor een elitair karakter gekregen. Het vergt religieuze begaafdheid 
en goede omstandigheden. Veel mensen begrijpen vandaag dus niet goed meer 
waarom iemand zoveel tijd en energie in zoiets als religie steekt. De evolutie 
naar een meer abstracte religie – vooral te vinden bij liberaal-religieuze mensen 
– is te vergelijken met de moeilijkheden die de hedendaagse schilder- en beeld-
houwkunst hebben om hun voorstelling van kunst over te brengen. Ook zij stui-
ten vaak op onbegrip en vervreemding, op een bij alle oprechtheid niet-begrij-
pen van de zin van dit type van activiteit door een groot deel van de bevolking.
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Maar er zijn natuurlijk niet enkel verslechterende condities. Er zijn ook positie-
ve mogelijkheden voor kerken in de laatmoderne context. Zoals meermalen al 
gesteld, het kerndomein van religie, het verlangen het volle leven te vinden door 
het eigen, persoonlijke leven te verbinden met hoge transcendentie, blijft. Ten 
tweede en vooral, beroep doen op religieuze specialisatie (een traditie, organisa-
tie, een repertoire, gebouwen, ervaren specialisten) maakt het mogelijk in zijn 
religieuze expeditietocht veel verder te geraken dan op zijn eentje mogelijk is. 
Religieuze instituties, zoals de grote en kleine kerken, hebben specifieke voor-
delen – meer systematische en meer reflexieve omgang met het Heilige – die 
louter individuele ervaringen van het Heilige niet kunnen leveren omdat deze 
ervaringen, tenzij bij religieus hoogbegaafde personen, aan toeval gebonden 
zijn en weinig diepgang hebben. In zijn laatste artikel bestempelde David Mar-
tin de kerken dan ook als “pointers to transcendence” (Martin, 2020). In het 
geval van de katholieke kerk komt daar, ten derde, bij dat zij het voordeel heeft 
een wereldwijde kerk te zijn met een lange traditie. Dat heeft in deze tijden van 
onzekerheid en snelle wijzigingen tal van voordelen. De terugval in sommige 
regio’s kan opgevangen worden door vitaliteit in andere. Het geeft wereldwijde 
bekendheid en dus dito mogelijkheden tot contacten met mogelijks geïnteres-
seerden. De hogere hiërarchie krijgt gemakkelijker nationale en internationale 
media-aandacht. Men beschikt over een breed repertoire dat evenzovele aan-
knopingspunten biedt voor persoonlijke verdieping: inspirerende pauselijke 
documenten, mooie oude kerken, bedevaartsoorden en -tochten zoals die naar 
Santiago de Compostella, de erfenis van schilderkunst en religieuze muziek... 
De late moderniteit biedt zeker ook positieve mogelijkheden voor zwaar georga-
niseerde religie. 

Zoals steeds in de geschiedenis staan er dus naast verslechterende condities 
positieve mogelijkheden. Echter, als we alle condities overlopen, moeten we wel 
vaststellen dat de voorwaarden waarin  kleine en grote kerken dienen te opere-
ren, in zijn geheel genomen, verslechterd zijn. Dat verklaart ook de terugval van 
de kerken in het Westen. Niettemin, condities zijn slechts condities. Het zijn 
slechts beginpunten die nog moeten verwerkt worden door mensen en kerken. 
Laten we daarom nu dit verwerkingsproces en het ontstaan van een nieuwe 
katholieke kerk in de late moderniteit als resultante van dit verwerkingsproces 
nader bekijken. 

4.2. Keuzekatholicisme in de late moderniteit   
Vaak nog plaatst men religie en kerken buiten de moderniteit. Religie en ker-
ken zouden  voormodern zijn en in de gewijzigde condities van de moderniteit 
fundamenteel niet passen en dus gedoemd zijn om marginaal te worden. Dat is 
een simplistische redenering. Door er te zijn, staan kerken in de samenleving 
en verwerken ze die samenleving, niet meer en niet minder dan de mensen zelf 
of andere instituties dat doen. Een kerk en haar leden interpreteren de eigen 
tijd met de disposities en idealen die op dat moment de ronde doen. Ze kijken 
voortdurend uit naar gunstige mogelijkheden en proberen bedreigingen af te 
weren. Ze ondernemen activiteiten vanuit en in reactie op de condities die ze 
aantreffen. Ze doen dat allemaal op elk moment en op elke plaats en zo ontstaat 
telkens een nieuwe kerk met nieuwe wijzen van geloofsbeleving. Er bestaat 
dus steeds een innige band en wisselwerking tussen kerk en de eigentijdse 
maatschappij – dat was zo vóór de moderniteit en dat is zo in de moderniteit. 
Dit analytische perspectief is al sinds de jaren 1980 het uitgangspunt van mijn 
onderzoek (Hellemans, 1990, 1997 en voor de bredere uitwerking Hellemans 
& Rouwhorst, 2020). Het is geïnspireerd door de Duitse sociologen Franz-Xa-
ver Kaufmann en Karl Gabriel (Kaufmann, 1979, 2012; Gabriel, 1992; Gabriel, 
Kaufmann, 1980). Omdat een kerk de eigen tijd, condities en omgeving via de 
eigen leden verwerkt, gebeurt die verwerking op vele en uiteenlopende wijzen. 
In de moderniteit staan niet alleen modernistische of liberale opstellingen in 
de eigen tijd. Ook de keuze voor een oppositionele modus is te zien als een zich 
werpen temidden van de moderniteit, of een ‘middle of the road’-weg, of een 
links-revolutionaire opstelling – het zijn allemaal mogelijke verwerkingen van 
de moderniteit. Binnenkerkelijk pluralisme is onvermijdelijk. En het constitu-
eert zich in elke tijd en in elke omgeving opnieuw. 

Juist omdat de katholieke kerk niet anders kan dan haar omgeving, in casu de 
late moderniteit, te verwerken, vinden we belangrijke ontwikkelingen en ken-
merken van die late moderniteit terug in de huidige katholieke kerk – steeds in 
verwerkte vorm (Hellemans, 2001 en 2012: 24-37). Zo is de trend naar globa-
lisering aanwezig in de nieuwe samenstelling van het kardinalencollege en de 
keuze van pausen. De evenementencultuur is in de kerk o.a. vertaald naar het 
opzetten van Wereldjongerendagen. De verder voortschrijdende individualise-
ring na 1960 is zichtbaar in het feit dat men niet meer, zoals men vroeger zei, 
‘in de kerk geboren’ wordt, maar dat elke persoon nu individueel zijn religie 
kiest – en vaak geen religie kiest. Omdat deze nieuwe karakteristiek me zo cru-
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ciaal lijkt, heb ik de benaming ‘keuzekatholicisme’ gemunt om het katholicis-
me na 1960 in zijn geheel aan te duiden. De delokalisering uit zich in de crisis 
van lokale parochies. De democratisering is binnengeslopen in de vorm van een 
uitgebreide overlegstructuur. Het binnenkerkelijk pluralisme is, zoals het plura-
lisme in de samenleving, toegenomen, kijk alleen al maar naar de vele theologi-
sche stromingen die de ronde doen. ‘Multiple religious belonging’, syncretisme, 
de zgn. ‘seekers’ zijn, tot spijt van een deel van de kerkelijke hiërarchie, ook in 
de katholieke kerk niet onbekend. En zo zou ik nog wel een tijdje kunnen door-
gaan. De katholieke kerk verandert dus, zoals alles en iedereen, met haar tijd en 
haar omgeving omdat zij die tijd en die omgeving verwerkt. En bijgevolg resul-
teert de nieuwe tijd na 1960 in een nieuwe kerk, in een nieuw katholicisme, in 
wat ik een ‘keuzekatholicisme’ noem. 

Ook in het verleden verwerkten de katholieke kerk en de mensen hun tijd en 
hun omgeving en ze deden dat vanuit de idealen, disposities en condities uit 
hun tijd. Daarom zijn de katholicismen uit het verleden zo anders dan het keu-
zekatholicisme in het heden. Met enige voorzichtigheid kan men, naar mijn 
mening, maatschappijformaties onderscheiden, perioden in de geschiedenis 
met gelijkaardige condities en ongeveer dezelfde structurele verwerking van die 
condities en omgeving. Zo onderscheiden historici in Europa de vroegmoder-
ne tijd (van de 16de eeuw tot de Franse Revolutie), de eerste moderniteit (van 
de Franse Revolutie tot 1960) en de tweede moderniteit (de jaren na 1960). Ik 
stel voor om, parallel aan deze  maatschappijformaties, kerkformaties te on-
derscheiden. Een kerkformatie ‘beeldt’ zijn maatschappijformatie als het ware 
uit, dit wil zeggen dat een kerk en zijn achterban die maatschappijformatie op 
een bepaalde wijze verwerkt hebben tot een ‘passende’ kerkformatie. Zo komt 
met de vroegmoderne tijd in Europa  een vroegmodern katholicisme overeen 
dat sterk op de eenheid van kerk en staat – en de koning – is geaxeerd, maar 
tegelijk zichzelf als semi-autonome organisatie verder uitbouwt (denk aan de 
residentie- en toezichtsplicht van de bisschoppen en aan de betere vorming 
van de clerus in grootseminaries). De doorbraak van de eerste moderniteit na 
1789 verplichtte de katholieke kerk zich in de 19de eeuw opnieuw heruit te 
vinden. Zij deed dat in de vorm van wat ik aanduid als ‘ultramontaans massa-
katholicisme’. Ultramontaans omdat de hele wereldkerk nu voor het eerst in 
de geschiedenis vanuit Rome werd gedirigeerd, de bisschoppen ook meer en 
meer door Rome werden benoemd en de priesters op hun beurt door de lokale 
bisschop heen en weer werden geschoven. Massakatholicisme omdat het gros 

van de bevolking dieper in de kerk werd gesocialiseerd en veel sterker dan ooit 
tevoren werd gemobiliseerd in allerlei door de kerk geleide massamanifestaties 
en -organisaties. Het is in Nederland en België de tijd van ‘het Rijke Roomsche 
leven’ en van de verzuiling. De omslag naar een nieuwe maatschappijformatie 
na 1960, naar een tweede moderniteit, die heel anders functioneert – denk aan 
de gewijzigde verhoudingen in gezin en gender, de grotere individualisering, 
de ontzuiling – maakt dat het ultramontaanse massakatholicisme als vorm van 
katholicisme niet meer draait. Het Tweede Vaticaans Concilie van 1962 tot 1965 
was een uiting van dit groeiende ongemak over en het niet meer werken van die 
oude kerkformatie van vóór 1960. Het was tevens een poging om een nieuwe 
kerkformatie in het leven te roepen, één die volop in de late moderniteit zou 
staan. Het liep minder vlot dan verwacht, vandaar de grote ontgoocheling in de 
jaren na het concilie. Maar de intuïtie was wel juist. Met de tweede moderniteit 
ontstond een nieuwe kerk. Alleen laat die zich niet door de kerkleiding in een 
concilievergadering boetseren, maar komt zij, pluraal en vol innerlijke tegen-
strijdigheden, voort uit de velerlei verwerkingsprocessen van die nieuwe mo-
derniteit door alle leden van de kerk, door alle halfleden en door de respons van 
de niet-leden. Vaak denkt men dat krimpende organisaties niet veranderen. De 
evolutie van de katholieke kerk na 1960 bewijst dat dit een volkomen onterechte 
idee is.

Aan die nieuwe katholieke kerk, aan dit keuzekatholicisme wordt dus volop 
en met vallen en opstaan gewerkt en dat brengt een hele reeks kwesties en 
problemen met zih mee. Men spreekt dan graag van nieuwe uitdagingen: de 
revitalisering van de parochies, de hervorming van de curie, hoe het tekort van 
priesters en religieuzen op te vangen, de nieuwe evangelisatie, de katholiciteit 
van katholieke scholen en zorginstellingen, het omgaan met ‘seekers’, enz. Ver-
uit de belangrijkste uitdaging, en één die mijns inziens over het hoofd wordt ge-
zien, lijkt mij de creatie van een nieuw aanbod te zijn. Daarom ga ik er hier kort 
op in (meer in Hellemans, 2018). Ze staat in verband met de twee laatste van de 
vier verslechterende condities die ik hoger heb aangehaald, de dalende religieu-
ze relevantie van religie voor mensen. Hoe kan men mensen gevoelig maken 
voor de religieuze boodschap, in christelijke termen uitgedrukt ‘voor Gods ge-
nade’? Volgens mij gaat men er in de katholieke kerk nog te veel van uit dat die 
relevantie vanzelfsprekend is en dat de mensen zich alleen maar meer moeten 
openstellen voor die boodschap. Zo zal men zijn relevantie niet opkrikken. Naar 
mijn mening dient men meer te investeren in de creatie en het uitdragen van 
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een aantrekkelijk aanbod. Met aanbod bedoel ik praktijken, wegen, rollen en 
diensten die een kerk aanbiedt als evenzovele gelegenheden voor religieuze ac-
tiviteit – concreet gaat het om vieringen, sacramenten, gebeden, evenementen, 
verenigingen enz. Het aanbod dat een kerk presenteert komt neer op de verta-
ling naar de praktijk van de opvatting van het Heilige en van de traditie die een 
kerk uitdraagt. Het aanbod is dus constitutief voor een religieuze groepering. 
Indien het aanbod niet opgepikt wordt door mensen, houdt de groepering op 
te bestaan. Nu heeft de katholieke kerk in het verleden altijd prat kunnen gaan 
op een rijk aanbod: op vieringen, heiligen- en Mariaverering, op processies en 
bedevaarten, op uitbundig gevierde kerkelijke feestdagen, op dagelijkse gebe-
den enz. Veel van dat aanbod is verdwenen omdat het niet meer aanspreekt. Er 
is wel nieuw aanbod bijgekomen, denk aan spirituele centra, nieuwe kerkelijke 
bewegingen of de Wereldjongerendagen. Maar, alles bij elkaar, is het aanbod 
verschraald, zeker op parochieniveau. Er dient dus gewerkt te worden aan het 
aanbod: aan zijn vernieuwing en verruiming, aan zijn bekendmaking, aan de 
verwelkoming van geïnteresseerden. Dat kan niet louter aan individuele perso-
nen of aan parochies worden overgelaten. Wil men effectief zijn, dient het dio-
cesaan, nationaal en zelfs internationaal te worden aangepakt, met vertakkin-
gen naar beneden toe. Het vraagt om een samenwerking van alle geledingen, 
niet om hiërarchische instructies of doctrinaire rechtlijnigheid. Het vraagt bo-
venal om een nieuwe attitude, om een zoekende en bescheiden houding gericht 
op de vraag hoe men de katholieke traditie en boodschap opnieuw present kan 
stellen in de huidige samenleving. Als de katholieke kerk deze uitdaging niet 
aangaat, zal zij verder wegkwijnen en in onbeduidendheid eindigen.

Een tweede probleem, dat ik ook slechts kort wil noemen, is het intern pluralis-
me in de kerk. Binnenkerkelijk pluralisme is er altijd geweest. Vóór 1800 was 
het vaak van territoriale aard – en dus ongevaarlijk gestald in die gesegmenteer-
de territoria. Zoals ik al zei, lijkt me het binnenkerkelijk pluralisme na 1960 in 
vergelijking met de 19de en begin 20ste eeuw toegenomen. Bovendien is het 
vermogen van de kerkelijke hiërarchie om met een machtswoord discussies 
te beëindigen sterk gedaald. ‘Roma locuta’ betekent niet meer – als het dat al 
ooit deed – ‘causa finita’. Ook impliceert het werken aan de verruiming van het 
aanbod aanvaarding van het feit dat dit aanbod door de meeste mensen slechts 
gedeeltelijk en syncretistisch zal worden opgenomen. Het veronderstelt een 
kerk die niet verlamd is door dat pluralisme, maar die het pluralisme positief 
weet in te zetten voor het aanbieden van een gedifferentieerd en rijk aanbod (zie 

Jonkers, 2018; Murray, 2018; Healy, 2018). Dat is allemaal heel moeilijk en heel 
controvers. Men staat er nog ver van af. Ik moet eerlijk bekennen dat ik altijd 
wat verbaasd heb zitten kijken naar de zelfverzekerdheid en de eigengereidheid 
waarmee ‘conservatieven’ en ‘liberalen’ – om maar deze termen te gebruiken – 
elkaar hebben bekampt. Wie in de toekomst kerk wil zijn, dat wil zeggen meer 
dan een kleine sekte, zal intern pluralisme positief moeten leren beleven. Een 
eenzijdig beleid richting een uitgesproken liberalisme of een zuiver conserva-
tisme zal in beide gevallen negatief uitpakken. Dat heeft katholiek Nederland in 
de voorbije decennia wel bewezen. 

4.3. De grote transformatie van de katholieke kerk. 
De laatste kwestie die ik wil aansnijden voert ons direct terug naar de tweede 
hoofdthese van deze lezing: de grote transformatie van de katholieke kerk. Spre-
ken van een ‘grote transformatie’ heeft enkel zin wanneer ze verder gaat dan 
de continue veranderingen die de katholieke kerk op elk moment en via elke 
persoon ondergaat door de creatieve verwerking van de eveneens veranderende 
omgeving – wat in het christendom normatief verwoord is in het gezegde ‘ec-
clesia semper reformanda’. Die transformatie gaat ook verder dan de overgang 
van de ene kerkformatie naar een volgende, bijvoorbeeld van vroegmodern 
katholicisme naar ultramontaans massakatholicisme. Spreken van een ‘grote 
transformatie’ impliceert wijzigingen van karakteristieken en trends die al vele 
eeuwen meegaan. Ze vergt een omkering van trends die soms teruggaan tot de 
beginperiode van het christendom. Ik meen dat we nu het begin van zulk een 
‘grote transformatie’ beleven. Laat me enkele indicaties daarvoor geven.

- Er is vooreerst de verregaande terugval van de kerken. De grote kerken worden 
kleine minderheidskerken. Dat is in Europa niet meer gezien sinds de eerste 
eeuwen na Christus. Bovendien moeten de kleinste kerken vrezen voor hun 
voortbestaan. We leven in het Westen in een ‘secular age’ – en dat is een novum 
in de wereldgeschiedenis (Taylor, 2007).

- Hiermee samenhangend is er de inperking van de kerken tot hun religieuze 
kerndomein, tot wat ik de religisering van religie noem. Ook dat is ongezien. 
De grote religieuze tradities ontleenden hun grote maatschappelijke belang 
juist aan het feit dat zij hele samenlevingen wisten te organiseren en te oriënte-
ren. Dat lijkt, als mijn analyse klopt, in de toekomst definitief voorbij te zijn.  



“De grote transformatie van religie en van de katholieke kerk   5150   De grote transformatie van religie en van de katholieke kerk 

- Op organisatorisch vlak komt een lange periode van voortgaande uitbouw van 
een zware kerkorganisatie ten einde. Die organisatorische uitbouw begon in de 
hoog- en laat-Romeinse tijd. Ze werd in de 11de eeuw heropgepikt in de Grego-
riaanse hervorming en in de eeuwen daarna verder uitgewerkt. In het katholi-
cisme ging de uitbouw van de kerkorganisatie verder met en na het Concilie van 
Trente. Het bereikte er zijn hoogtepunt in het ultramontaanse massakatholicis-
me. Opnieuw, die periode van ongeveer 1000 jaar loopt nu ten einde. 

- Op individueel en interactief vlak verandert de relatie van de achterban tot de 
katholieke kerk. In het katholicisme was de mogelijks totale aansturing van 
de leken door de clerus een eeuwenlang gekoesterd ideaal, wat o.a. tot uiting 
kwam in de voorliefde voor de metafoor van de herder die zijn kudde schapen 
weidt. De leken zijn echter geen schapen meer. Zij laten zich minder gezeggen 
door clerus en hiërarchie en maken een soms eigenzinnige keuze uit het aan-
bod van de kerk. De kerkelijke achterban is getransformeerd tot een gedistan-
cieerd publiek waar syncretisme een normale zaak is – vandaar ook de grote 
aandacht voor de ‘seekers’ (o.a. Hellemans, Jonkers, 2015) en, recentelijk, voor 
de ‘nones’. 

Dit zijn allemaal fundamentele veranderingen die veel verder gaan dan conti-
nue verandering of dan de omvorming van de ene kerkformatie naar de andere. 
Zij stellen het religie- en kerkmodel zoals we dat eeuwenlang in het katholi-
cisme gekend hebben in vraag. Diegenen die verwijzen naar de Reformatie of 
naar de Franse Revolutie om te poneren dat de katholieke kerk zich nu, zoals 
toen, wel zal weten te herstellen, ontkennen de grote transformatie van religie 
en kerk en de grote uitdagingen en moeilijkheden waarvoor de katholieke kerk 
– en, nogmaals, alle grote en kleine kerken – zich gesteld zien. We zijn in volko-
men onbekend terrein terecht gekomen.  

4.4. Slotsom  
Laat me om te eindigen kort recapituleren. We staan aan het begin van een 
langdurige en bijzonder diepgaande overgangssituatie. In het Westen, in het 
bijzonder in West-Europa, is het einde van het tijdperk van de wereldreligies 
reeds zichtbaar. De grote kerken worden kleinere minderheidskerken zonder 
dat nieuwe grote religieuze organisaties zich aandienen. Het religieuze veld 
verkleint niet alleen, het versplintert ook en het rafelt uiteen. Religie wordt ook 
niet meer louter binnen het religieuze veld – als expliciete omgang met hoge 

transcendentie – gegenereerd en beleefd, maar ook buiten het religieuze veld op 
een impliciete, ‘quasi-religieuze’ wijze. Er ontstaat dus een heel nieuwe situatie. 
Op termijn zal zij zich waarschijnlijk ook buiten het Westen – op niet-Westerse 
wijze – gaan manifesteren. Deze nieuwe fase in de religiegeschiedenis bestaat 
niet meer, in hoofdzaak, uit enkele wereldreligies die groeien en bloeien en 
steeds verdergaan in de tijd, met enkel wat wijzigingen in de vormgeving van 
die religieuze tradities. De nieuwe fase kenmerkt zich veeleer door een kleiner, 
turbulent religieus veld met, ondermeer, oude en nieuwe takken van de wereld-
religies in concurrentie met vele, heel diverse en in overgrote meerderheid klei-
ne, onbestendige actoren. Buiten het religieuze veld kenmerkt de nieuwe fase 
zich tevens door een belangrijk quasi-religieus aanbod dat ook niet meer, zoals 
vroeger vaak wel het geval was, door wereldreligies wordt aangedreven. Het gaat 
wel degelijk om een ‘grote transformatie’ van religie. 

Zware religieuze instituties, zoals grote en kleine kerken en sekten, zullen 
daarom niet verdwijnen. Maar het is nu aan die religieuze instituties om hun 
meerwaarde te bewijzen aan een publiek dat niet gemakkelijk te overtuigen is 
en dat gemakkelijk kan weglopen. Dat zal niet van een leien dakje lopen. Men 
mag ervan uitgaan dat ettelijke religieuze instituties daarin niet zullen slagen – 
en, zoals steeds, zijn de kleintjes het meest kwetsbaar. Zelfs de grote instituties, 
zoals de katholieke kerk, zijn niet meer onaantastbaar. 
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Als socioloog besef ik terdege hoezeer ik gevormd ben door de mensen om me 
heen. Daarom past aan het einde van mijn betaalde loopbaan een woord van 
dank.

Om te beginnen wil ik diegenen bedanken die me bij de aanvang van mijn be-
roepsleven op weg hebben gezet: mijn medestudenten en de docenten aan de 
universiteiten van Leuven, Bielefeld en Louvain-la-Neuve. Voor Leuven noem 
ik twee personen: Karel Dobbelaere, mijn ‘Doktorvater’ – hij heeft me als geen 
ander binnengeleid in de internationale wereld van de godsdienstsociologie 
– en Jaak Billiet die mij van in het begin steun, soms cruciale steun gaf. Voor 
Bielefeld dank ik eveneens twee personen bij name: Gerd Hellenkamp, die mij 
‘mit Kaffee und Kuchen’ introduceerde in de Duitse studentenwereld, en Her-
bert Kitschelt die, toen ik begin jaren 1990 in Vlaanderen op een dood spoort 
zat, me naar de vakgroep Vergelijkende Politieke Wetenschap aan de Humboldt 
Universiteit van Berlijn haalde. Ik dank ook Leo Apostel en zijn kompanen voor 
de interdisciplinaire dialoog binnen de Worldviewsgroep met natuurkundigen, 
ingenieurs, biologen, filosofen en sociale wetenschappers. Leo Apostel, die in 
1996 gestorven is, dank ik des te meer omdat hij met zijn atheïstische religio-
siteit voor mij opnieuw de wereld en praktijk van katholieke religie geopend 
heeft. 

Vanuit Berlijn – en ik denk ook wel mede dankzij Berlijn – ben ik in 1996 in 
Nederland terechtgekomen. Eerst heb ik gewerkt aan de Katholieke Theolo-
gische Universiteit te Utrecht, vervolgens aan de Tilburg School of Catholic 
Theology. Ik heb me in beide instellingen goed en gewaardeerd gevoeld en ben 
daarom in Nederland blijven werken. Theologie is een raar vak. In tegenstelling 
tot sociologie waarin men sceptisch en afstandelijk leert te denken – zie mijn 
afscheidslezing – leert men in theologie te hopen, zelfs tegen beter weten in. 
Ik dank de studenten theologie voor hun aandacht voor een niet-theologisch 
vak en hoop dat zij blijven hopen. Ik dank het OBP voor hun dienstbare inzet, 
ook vandaag. Zij zijn een voorbeeld voor het soms zelfingenomen academisch 
personeel. Ik dank mijn oud-collega’s en collega’s aan beide instellingen, in het 
bijzonder de leden van het departement Praktische Theologie en Religieweten-
schap. Met name wil ik vijf personen bedanken: Roger Weverbergh die ervoor 
zorgde dat ik op Dijnselburg de noodzakelijke ‘pied à terre’ in Nederland vond, 
Monique Van Dijk, mijn disciplinegenote sinds 1996, Gerard Rouwhorst, met 
wie ik de liefde voor geschiedenis deel, Jozef Wissink, als hoogleraar praktische 

Dankwoord
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theologie gedurende vele jaren mijn collega proximus, ik zou zelfs zeggen col-
lega optimus, en Peter Jonkers die, na het vertrek van Jozef, in de laatste jaren 
aan de Faculteit mijn collega optimus en intellectuele gesprekspartner werd. 
Ik dank ook mijn vrienden Wim Damberg en Tony Carroll die vandaag op het 
symposium spraken. Internationale samenwerking met hen is zoals kleine jon-
gens die voetbal spelen: je vergeet al de rest. 

Zo kom ik bij de derde en laatste groep, bij de voor mij belangrijkste mensen, 
mijn vrienden en mijn familie. Ik dank hen allen zeer en ben blij dat ze met 
velen uit Vlaanderen, Duitsland en elders naar Tilburg zijn gekomen. Heel bij-
zonder is het dat mijn beide ouders hier nog kunnen zijn – wie had dat vroeger 
in Hingene en Wintam, twee godvergeten dorpen aan de samenvloeiing van 
Schelde en Rupel, ooit kunnen vermoeden? Ik dank mijn kinderen Gerd en Jan, 
mijn schoonzoon Peter en de kleinkinderen Elien, Lauren en Ireen – hoe ouder 
men wordt, des te meer waardeert men een liefdevolle uitgebreide familie. Ten-
slotte en vooral dank ik mijn vrouw Kristiane – na meer dan 40 jaar samenzijn 
kan ik me de volheid van het leven zonder haar niet meer voorstellen.

  

 Ik heb gezegd.
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