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Voorwoord
Geboren in Vlaanderen in de vijftiger jaren van de vorige eeuw ben
ik opgegroeid met secularisatie, met de terugval van de grote christelijke kerken. Als voormoderne enclaves in een moderne omgeving
die hen niet paste, leken zij gedoemd tot verdere afkalving en tot een
marginaal bestaan in de toekomst. Wat er gebeurt met religie, vooral
met de wereldreligies en met de christelijke kerken, is sindsdien mijn
centrale vraag gebleven.
Het perspectief om die centrale kwestie te bestuderen, wijzigde
zich echter in de loop der jaren fundamenteel. Toen ik in de jaren ‘80
voor mijn dissertatie de geschiedenis van de katholieke en socialistische zuilen (of politieke subculturen) in Europa onderzocht, leerde ik
immers dat het helemaal niet ging om restanten uit een voormodern
verleden, die zich in de moderniteit uitzichtloos probeerden overeind
te houden. Zij bleken, integendeel, nieuwe en assertieve formaties
te zijn die pas in de tweede helft van de negentiende eeuw tot ontwikkeling kwamen en die tot 1960 veel succes kenden. Deze georganiseerde submaatschappijen – ook de katholieke en calvinistische
– waren producten, ja zelfs toonaangevende exponenten van de toenmalige moderniteit. Toen ik in het midden van de negentiger jaren
van de politieke sociologie naar de godsdienstsociologie overstapte,
lag het voor de hand de idee van moderniteit en modernisering ook
op religie en religies zelf uit te testen. Het was er de tijd voor. In de
jaren ‘90 werd religie herhaaldelijk weer ‘in’ verklaard en was er grote
belangstelling zowel voor ‘New Age’ als voor fundamentalistische
stromingen. Maar tevens ging de achteruitgang van de grote kerken door. Het secularisatieparadigma kon de nieuwe ontwikkelingen
moeilijk plaatsen. En dus gaf ik mij tot taak te werken aan een theorie
die religie – zoals ik met de zuilen had gedaan – als integraal deel van
de moderniteit ziet. Aanknopingspunten vond ik in het werk van de
Bielefeldse sociologen Niklas Luhmann, Franz-Xaver Kaufmann en
Karl Gabriel – bij de eerste twee had ik in de tweede helft van de jaren
‘70 nog kunnen studeren – en bij historisch sociologen als Shmuel
Eisenstadt, Ernest Gellner en Michael Mann.
Eerst was er dus een algemene idee: reconstrueer de evolutie van
– ook oude, ook orthodoxe – religie niet vanuit de tegenstelling tussen, maar vanuit de inbedding van religie in de moderniteit. Dan
volgde de programmatische presentatie van deze idee in mijn oratie
Religieuze modernisering in 1997. Daarna begon het langdurige pro-
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ces van zoeken, lezen en uitwerking. Daarbij kwam gaandeweg een
tweede idee – of beter: vraag – naar voren: hoe is het mogelijk dat
enkele wereldreligies zozeer het religieuze veld domineren en dat
niet alleen in de geavanceerde agrarische civilisaties, maar ook in die
heel andere samenleving die de moderniteit is? Gezien de omvang
van deze dubbele taak zal de lezer wel begrijpen dat mijn kennis
ontoereikend is. Over vele van de aangeraakte thema’s zijn immers
bibliotheken vol geschreven. Ik kan alleen hopen dat ik niet te veel
uitschuivers heb gemaakt.
Vele collega’s hebben mij geholpen bij deze avontuurlijke onderneming. In de eerste plaats dank ik mijn vrienden die eerdere manuscriptversies uitgebreid en soms bijzonder kritisch hebben becommentarieerd: de politicoloog Marc Hooghe (KULeuven), de historicus
Patrick Pasture (KULeuven), de historisch pedagoog en socioloog Raf
Vanderstraeten (UvAntwerpen) en de praktisch theoloog Jozef Wissink (KTU, nu UvTilburg). In de eindfase heeft Patrick Nederkoorn
het manuscript met veel zorg nagelezen en tal van correcties voorgesteld. Ik ben ook erkentelijk jegens mijn collega’s van de Katholieke
Theologische Universiteit (KTU) te Utrecht, in het bijzonder de leden
van de vakgroep Praktische Theologie en Sociale Wetenschappen,
en de collega’s van de theologische zusterfaculteit van de Universiteit Utrecht. In het bijzonder heeft de deelname aan de gezamenlijke
onderzoeksgroep ‘Religie en Moderniteit’ mij veel geleerd. Een eresaluut is des te meer op zijn plaats omdat dit boek verschijnt op het
moment dat beide faculteiten niet meer als zelfstandige eenheden
bestaan, de eerste omdat ze opgenomen is in de Universiteit van Tilburg, de tweede omdat ze als subfaculteit verder gaat in een Faculteit
Geesteswetenschappen.
Utrecht, 18 december 2006

Inleiding
Dit boek beoogt drie dingen:
1. Het wil een nieuw onderzoeksperspectief dat ik ‘religieuze modernisering’ noem, voorstellen (zie deel I). De kernidee luidt dat religie
een integraal deel van de moderniteit is en dus ook orthodoxe religie
door en door modern is. De evolutie van religie in de laatste decennia
is immers niet meer te duiden vanuit de tegenstelling tussen religie en
moderniteit. Religie verdwijnt niet, maar is een belangrijke speler in
de moderniteit. Na enkele eeuwen moderniteit kan zij ook niet meer
als voormodern worden beschouwd. Religie vormt zoals politiek,
economie, wetenschap en kunst een veld of domein dat in en met de
moderniteit verandert en dat evenzeer in moderniseringsprocessen
betrokken is als de andere domeinen. Dat geldt niet alleen voor liberale religie die de moderniteit positief waardeert, maar ook voor zich
als orthodox manifesterende religie die (delen van) de moderniteit
verwerpt. De tegenstelling tussen conservatief en progressief is trouwens samen met de moderniteit ontstaan. Deze nieuwe benadering
lijkt me nodig om zowel de actuele ontwikkelingen als de historische evolutie van religie en de wereldreligies beter te kunnen verstaan.
2. De hoofdmoot van het boek is gewijd aan de uitwerking van
deze idee van de zeer nauwe band tussen maatschappij en religie (zie
de delen II tot en met IV). Religies zijn geen systemen van ideeën die
boven de geschiedenis staan, maar netwerken van praktijken – met
uiteraard ideeën – die steeds in specifieke, historische en maatschappelijke contexten geworteld zijn (overigens ook in psychische werelden, waarover hier echter nauwelijks gesproken zal worden). Ik zal
dus pleiten voor een nauwe koppeling van maatschappij- en religiegeschiedenis en vooral de breuken in die geschiedenis in het licht
stellen. Voormoderne maatschappij en religie verschillen fundamenteel van moderne. Industrieel-moderne maatschappij en religie (18001960) zijn anders dan hoogmoderne (na 1960). Dit verband tussen
maatschappelijke context en religieuze evolutie bepaalt de verdere
opbouw van het boek. In het tweede deel worden de positie en werking van religie in de agrarische civilisaties van vóór 1500 verkend.
Het derde deel probeert de belangrijkste processen van religieuze
modernisering die bij de overgang naar de moderniteit spelen, in
kaart te brengen. Het vierde deel gaat na hoe religie in de moderniteit
na 1960 nogmaals grondig verandert.
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3. In het bijzonder focussen we op de wereldreligies (eveneens de
delen II tot en met IV). Bij godsdienstwetenschappers is deze term de
laatste jaren ongeliefd omdat de term ‘wereldreligie’ – bedacht als
hij is in de negentiende eeuw – geassocieerd wordt met westers en
christelijk imperialisme (Masuzawa, 2005) en bovendien een eenheid
suggereert die er niet is. Ik gebruik het begrip in de neutrale, haast
triviale betekenis van grote religie, een religie die zeer veel aanhangers heeft en een groot territorium bestrijkt. Het behoort immers tot
de eigenaardigheden van het religieuze veld dat enkele grote religies
– christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, zoroastrisme, confucianisme, taoïsme – in het verleden alle andere overschaduwd hebben
en, op de drie laatste na, nog steeds overschaduwen. Om dat te verklaren, gaan we eerst terug naar de tijd van de geavanceerde agrarische civilisaties toen axiale (of universalistische) religies ontstonden
en enkele van deze axiale religies met steun van de politieke elites
van grote rijken tot wereldreligies uitgroeiden (deel II). Vervolgens
stelt zich de vraag hoe het mogelijk is dat deze grote religies uit de
voormoderniteit de overgang naar die toch heel andere samenleving
die de moderniteit is, meestal overleefd hebben en dat zij zelfs nog
verder konden groeien, terwijl zovele andere, voormoderne vormen
– zoals de politieke rijken, de adel en de ambachten – ten onder gingen. We zoeken een antwoord in de modernisering van religie en van
de wereldreligies (deel III). Niettemin lijkt, vooral zichtbaar na 1960,
de modernisering van religie ook tot een nieuwe fragmentatie van het
religieuze veld te leiden en dat stelt vragen naar het voortbestaan van
de wereldreligies zoals we die tot nu toe gekend hebben (deel IV). Ik
zal dus betogen dat de dominantie van het religieuze veld door enkele
wereldreligies een tijdperk is waarvan de toekomst onzeker is.

DEEL I
HET RELIGIEUZE MODERNISERINGSPERSPECTIEF

De eerste poging tot uitwerking van de nieuwe denkpiste was mijn
oratie Religieuze modernisering aan de KTU (Hellemans, 1997). De oratie concentreerde zich op de basisthese: het plausibel maken dat religies in de moderniteit door en door modern zijn. Als voorbeeld fungeerde het bij uitstek conservatieve katholicisme van de negentiende
eeuw tot 1960 dat zozeer de moderniteit wou overwinnen, maar
daarmee in feite volop deelnam aan de ‘strijd om de moderniteit’
(Hellemans, 1990). Hier wil ik een meer systematische schets geven
van het perspectief (of paradigma) van religieuze modernisering. Ik
begin met de voorstelling van de belangrijkste concurrerende visies:
de secularisatie-, ‘rational choice’- en spiritualiteitsparadigma’s. Ze
wijzen elk op een belangrijke tendens in de religieuze evolutie van
de laatste decennia – respectievelijk de terugval van de grote kerken,
de opkomst van religieuze markten en van sekten en de prioritering
van de individuele religiositeit (hoofdstuk 1). Als verklaring voor de
historische evolutie van religie voldoen ze mijns inziens echter niet.
Die zoek ik in het religieuze moderniseringsparadigma. Religieuze
modernisering houdt in dat religie in, door en vanuit de moderniteit
voortdurend nieuwe gestalten aanneemt en dus nu heel anders is
dan in het verleden, ook wanneer ‘dezelfde’ religieuze traditie wordt
voortgezet. De uitgangspunten van deze benadering worden kort
toegelicht (hoofdstuk 2). Wie niet geïnteresseerd is in theoretische
discussies, kan eventueel direct doorgaan naar het volgende deel.

Hoofdstuk 1
Vier paradigma’s

Dé cruciale vraag waar het inzake religie sinds twee eeuwen om draait,
luidt: hoe vergaat het religie in de moderniteit (zie over de geschiedenis van de godsdienstsociologie en religiewetenschap respectievelijk Beckford, 1989 en Kippenberg, 1997)? Deze basisvraag roept
andere vragen op: Is de rol van de oude religies uitgespeeld? Komt
er met de moderniteit nieuwe religie? Kan de moderniteit wel zonder
religie? Over deze kwestie, de relatie tussen religie en moderniteit,
waren de meningen van het begin af aan fundamenteel verdeeld. Ook
in de godsdienstsociologie is het een basisproblematiek die in alle
paradigma’s op uiteenlopende wijze geïnterpreteerd wordt. Vooraleer dieper in te gaan op het religieuze moderniseringsparadigma,
zal ik daarom eerst de drie belangrijkste paradigma’s – secularisatie,
rationele keuze en spiritualiteit – bespreken. Er zijn nog andere paradigma’s in omloop, zoals de systeemtheorie (onder meer Luhmann,
1977 en 2000 en recent Beyer, 2006), fenomenologische sociologie (zie
Luckmann, 1967 en Berger, 1979), machtstheoretische analyses (Bourdieu, 1971) en vroeger het functionalisme. De paradigma’s worden
soms ook met elkaar gecombineerd – Luckmanns boek The Invisible
Religion (1967) is in feite een fenomenologische analyse van individuele spiritualiteit. Om nodeloze verwikkelingen te vermijden stel
ik enkel de drie belangrijkste paradigma’s kort en kritisch voor. Ik
doe dat zowel om te verduidelijken waarom en op welke manier ik
er van afwijk alsook om te benadrukken dat ik veel er van overneem
en vertaal naar het moderniseringsperspectief.

1.1. Het secularisatieparadigma
Het secularisatieparadigma stelt dat religie in de moderniteit – als
een vreemde entiteit in een onherbergzame omgeving – noodzakelijkerwijze terrein verliest. De theorie heeft wortels in de negentiende
eeuw, maar werd in feite pas uitgewerkt in de zestiger jaren van de
vorige eeuw (Tschannen, 1992). Het waren jaren van grote maatschappelijke veranderingen, jaren ook waarin de grote christelijke
kerken in een zware crisis verzeilden en veel aanhang verloren. Om
dat te verklaren grepen de godsdienstsociologen terug naar vroegere
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theorieën (in het bijzonder de rationaliseringstheorie van Max Weber
en de differentiatietheorieën van Herbert Spencer, Emile Durkheim
en weer Max Weber). Ze namen tevens ideeën over uit de contemporaine theologie, meer bepaald de secularisatietheologie van Friedrich
Gogarten en Harvey Cox. Vanaf het midden van de jaren ‘60 tot in de
jaren ‘80 domineerde het secularisatieparadigma bijna volkomen het
denken over de positie van religie in de moderniteit (zie vooral Wilson, 1966, Berger, 1967, Martin, 1978, Casanova, 1994; recent Bruce,
2002 en Norris, Inglehart, 2004; als literatuuroverzichten Dobbelaere,
1981 en 2002).
Er zijn vele secularisatietheorieën en zij spreken elkaar op een aantal punten tegen. Zelfs over wat secularisatie precies is, is men het
nooit eens geweest. Toch kan men in het algemeen stellen dat secularisatie gaat over (1) de terugval of het terreinverlies (2) van vooral
geïnstitutionaliseerde omgang met de transcendentie (3) zowel op
macromaatschappelijk als op individueel vlak (4) als gevolg van de
modernisering.
Laten we kort deze vier dimensies bekijken.
(1) Het verlies aan impact van religie op maatschappij en individu
is de centrale ervaring die gethematiseerd wordt en de benoeming
van het paradigma als ‘secularisatie’ – het seculier (werelds) maken
of worden van goederen, mensen, domeinen of maatschappij – is dan
ook goed gekozen.
(2) Religie definiëren we – kort door de bocht, de literatuur is
natuurlijk niet te overzien – als omgang met transcendentie, met het
Heilige. Als men religie zeer breed interpreteert (bijvoorbeeld humanisme en voetbal als religie), ziet men natuurlijk overal religie en
verliest het spreken over secularisatie zijn zin. Het gaat bij secularisatie vooral over geïnstitutionaliseerde religie. Enkel bij geïnstitutionaliseerde religie – dat kunnen ook kleine groepen of centra zijn
– kan men vaststellen of religie groeit of krimpt (bijv. lidmaatschap,
deelname, boekenverkoop). Louter individuele religie – bijvoorbeeld
een religieuze ervaring op een wandeltocht, die niet tot zichtbaar
vervolggedrag leidt – blijft maatschappelijk buiten beeld. Feitelijk
handelt secularisatie in het Westen dus over de achteruitgang van de
grote christelijke kerken, die niet voldoende gecompenseerd wordt
door nieuwe georganiseerde christelijke en niet-christelijke religie.
(3) Deze achteruitgang manifesteert zich zowel op macro- als op
microvlak. In de jaren ‘60 en later leek het zonneklaar dat de macroinvloed van de kerken op de maatschappij wegsmolt als sneeuw voor
de zon: de christendemocratische partijen gingen overal achteruit,
de christelijke zuilen werden ontmanteld, het ontspanningsleven
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ontworstelde zich aan kerkelijke bevoogding, enzovoort. Hiermee
paarde zich ook een verlies aan aanhang (in het bijzonder daling van
het kerkbezoek) alsmede een geringere impact op de nog blijvende
aanhang (bijv. inzake seksuele moraal). Kortom, de achteruitgang van
de grote kerken in het Westen was onloochenbaar en het secularisatieparadigma was dus in die tijd zeer overtuigend.
(4) Als oorzaak van die snelle en diepe val waaraan geen ontkomen leek, verwees men naar de modernisering van de samenleving:
naar de rationalisering van de samenleving (onder meer afleesbaar
aan de opkomst van de wetenschap), naar de functionele differentiatie waardoor religie teruggedrongen werd uit politiek, economie
en andere sferen, naar de individualisering, naar de schaalvergroting zodat de kerken niet langer konden voortbouwen op bestaande
kleine, gesloten gemeenschappen, maar nu in een anonieme sociale
omgeving op zoek moesten gaan naar geïnteresseerden. Hoe meer
moderniteit, hoe minder religie. Secularisatie werd gezien als een
inherent bijproduct van modernisering.
Het secularisatieparadigma heeft altijd kritiek opgeroepen (zie bijvoorbeeld Martin, 1969 – voor zijn tijdelijke ommezwaai – of Greeley,
1972). In de loop van de jaren ‘80 zwol de kritiek aan en vanaf de
jaren ‘90 zaten de aanhangers van het secularisatieperspectief in het
defensief. Wat zijn de belangrijkste kritieken?
(1) Het secularisatieparadigma werd ontwikkeld om de snelle
terugval van de grote christelijke kerken in het Westen, in de eerste
plaats in Europa, te verklaren. Omdat de rest van de wereld ook meegesleurd werd in de maalstroom van de modernisering, verwachtte
men logischerwijs dat ook de niet-westerse wereld in snel tempo
zou gaan seculariseren. De opheffing van het islamitische kalifaat
en de oprichting van een seculiere Turkse republiek door Atatürk in
de twintiger jaren van de vorige eeuw of de seculiere democratie in
India beschouwde men als voorbeelden van deze beginnende secularisatietrend waarvan men verwachtte dat hij ongetwijfeld nog aan
kracht zou winnen. Maar het omgekeerde gebeurde. In de jaren ‘70
wonnen de islam en het hindoeïsme aan kracht – met als hoogtepunt
de islamitische revolutie in 1979 in Iran. Ook in Afrika en in LatijnsAmerika bloeiden de religies. Fataal voor het secularisatieparadigma
was echter het feit dat uitgerekend in de Verenigde Staten, toch de
vaandeldrager van de moderniteit in de twintigste eeuw, geen duidelijke secularisatietrend te bespeuren was. De laatste decennia zouden
gekenmerkt zijn door stabiliteit (Greeley, 1989), de lange termijn zelfs
door opgang (Finke, Stark, 1992; er zijn echter ook tegenstemmen,
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bijvoorbeeld Bruce, 2002:205-207, Putnam, 2002:408-409 en Norris,
Inglehart, 2004:89-95). Niet de wereld seculariseerde, maar alleen
Europa zou dat doen, aldus de critici. Zo werd de secularisatie in
Europa omgevormd van voorhoede van een wereldwijde trend tot
vreemde uitzondering (Berger, 1999 en Davie, 1999 en 2002). Europa
was niet alleen zijn wereldleidende rol op politiek en economisch
gebied verloren, ook inzake religieuze ontwikkelingen was het niet
meer toekomstwijzend, zo leek men te denken.
(2) Niet alleen de voorspelling van een wereldwijde secularisatietrend kwam niet uit. Vele, zo niet de meeste secularisatietheoretici verwachtten ook een ‘interne secularisatie’: minder nadruk op
de rituele dimensie van religie, een daling van magische praktijken,
een liberalisering van de kerken en een ontmythologisering van het
geloof (zie Isambert, 1976, Dobbelaere, 1981:116-125). Moderne religie zou, weliswaar in een bescheidener positie, overleven als liberale
religie. Ook deze verwachting bleek niet te kloppen. In de Verenigde
Staten groeiden de strikte, conservatieve kerken en waren het juist
de liberale kerken die achteruitgingen. En ook de religieuze opleving
in de niet-westerse wereld wordt vooral gedragen door fundamentalistische en/of zich als orthodox aandienende bewegingen (Kepel,
1991).
(3) Dan is er de kritiek vanuit historische hoek. Het oorspronkelijke
chronologische verhaal van de secularisatietheoretici ging als volgt.
In de Middeleeuwen stond in Europa de katholieke kerk rond 1200
op het toppunt van zijn macht. De paus kon koningen dwingen op
kruistocht te gaan en intervenieerde in allerlei dynastieke en andere
geschillen. De kerk leverde zowel de geletterden voor het politieke
bestuur als de priesters en monniken voor de leiding van het volk.
Daarna ging het bergafwaarts. De Hervorming resulteerde in een verdeelde – en dus verzwakte – christenheid: de kerken werden ondergeschikt aan de absolutistische staten. Met de Verlichting kwam het
atheïsme op, dat vanaf de Franse Revolutie een steeds grotere aanhang
verwierf. Zowel de politieke als de wereldbeelddefiniërende macht
van de kerken werd gebroken. Zij vluchtten in een verwerping van de
moderniteit, een strategie die zij in de triomferende moderniteit van
na de Tweede Wereldoorlog (massale scholing en massaconsumptie) niet meer konden volhouden. De jaren ‘60 en volgende brachten
dus een nieuwe golf van secularisatie, een golf die deze keer ook het
gros van de bevolking buiten de traditionele kerken voerde (zie voor
een klassiek voorbeeld Sorokin, 1966). Tot daar het secularisatieverhaal. Hoe overtuigend dit verhaal ook klinkt, zodra men het grondig
ging bekijken, bleken er allerlei haken en ogen (zie o.a. Gorski, 2000).
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Waren de christelijke Middeleeuwen wel zo christelijk? De bevolking
was vóór de Hoge Middeleeuwen maar spaarzaam op de hoogte van
het christendom. Was de moderniteit wel zo onchristelijk? Het christendom bleek na 1800 meerdere verstrekkende réveilbewegingen te
hebben gekend – zoals nog in de Verenigde Staten in de zeventiger
en tachtiger jaren van de vorige eeuw – met als gevolg dat de gelovigen dieper dan ooit tevoren in het christendom gesocialiseerd waren.
Mag men een uitzonderlijk hoogtepunt van religieuze impact – het
pausschap van Innocentius III (1198-1216) – tot norm voor de hele
Middeleeuwen en voor de positie van religie in alle voormoderne
samenlevingen verheffen? En is het überhaupt wel mogelijk om zo
verschillende tijdvakken als Middeleeuwen en moderniteit in een
procrustesbed van meer en minder te dwingen? Zelfs als men na al
dit kritisch geweld nog opteert voor het secularisatieparadigma, dan
kan het toch niet meer dat eenduidige verhaal zijn van een gestage
neergang sinds een mythische gouden tijd.
(4) Ten slotte zit er boven alle empirische kritiek een structurele
beperking ingebakken in het secularisatieparadigma: het registreert
enkel het verval van een gegeven religie. Het secularisatieparadigma
vertrekt van de idee dat met de toenemende modernisering de terugval van geïnstitutionaliseerde religie waarschijnlijk is – uitzonderingen, zeker tijdelijk, laten zij toe. Het kan dus geen opgang van religie
in de moderniteit, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of in de
islamitische landen, verklaren. Sterker nog: omdat de blik gericht
is op neergang vanaf een zeker hoogtepunt, blijven de vele andere
transformaties van de religies buiten beeld. Omdat dit paradigma
uitgaat van geïnstitutionaliseerde religie, heeft het ook weinig te zeggen over de evolutie van weinig geïnstitutionaliseerde religie. Het
secularisatieparadigma vertrekt vanuit de idee van een bijna onoverbrugbare tegenstelling tussen religie en moderniteit en gaat daardoor
voorbij aan de wisselwerking tussen religie en moderniteit en aan de
genese van religie in en door de moderniteit.
Blijft er dan niets over van het secularisatieperspectief? Is het dan
helemaal fout? Ik meen van niet, op voorwaarde dat men het secularisatieparadigma grondig herziet. Ten eerste moet het zijn paradigmatische status prijsgeven. Het kan zich niet meer opwerpen als
overkoepelende theorie die heel de religiegeschiedenis sinds voormoderne tijden vanuit de secularisatie-idee beschrijft. Het is enkel
nog mogelijk als deeltheorie binnen een ander meer omvattend
paradigma, bijvoorbeeld van het ‘rational choice’- of het religieuze
moderniseringsparadigma. Dat maakt het ten tweede mogelijk om
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secularisaties en desecularisaties in het meervoud – de periodes (in
decennia) en plaatsen (van lokaliteiten tot hele civilisaties) van terugval en réveil van religie – als empirische, eindige en omkeerbare processen in het kader van transformaties van het bredere religieuze
veld te beschrijven. Zo zal ik met de neo-secularisatietheoretici (zie
vooral Brown, 2001) de terugval van de grote kerken in Europa in
de twintigste eeuw en vooral na 1960 als secularisatie beschrijven.
Behalve de tijd moet ook de plaats en dus de maatschappelijke context in rekening worden gebracht omdat een specifieke verklaring
voor de gevallen van (de)secularisaties vereist is in plaats van de al te
globale verwijzing naar moderniseringsprocessen. Er is dus zeker nog
toekomst voor een secularisatietheorie als deeltheorie (ik kom daar
in hoofdstuk 16 op terug). Per slot van rekening is de secularisatie in
Europa sinds de jaren ‘60 toch een empirisch feit van de eerste orde,
die om verklaring schreeuwt. En het is ondanks alle verzekeringen
van het tegendeel (zo door Berger, 1999:12) ook nog niet geweten of
secularisatie zich in de toekomst ook niet in andere continenten zal
voordoen, zodra daar een welvarende samenleving voorhanden is
(Iran lijkt me een interessante casus). Maar als overkoepelend paradigma heeft het secularisatieperspectief afgedaan.

1.2. Het ‘rational choice’-paradigma
Het secularisatieparadigma vertrekt van een negatief verband tussen
religie en moderniteit: met de modernisering dalen de maatschappelijke invloed en de aanhang van religie. Het rationele keuzeparadigma
gaat echter uit van de veronderstelling dat mensen te allen tijde even
religieus zijn. Dalingen in geregistreerde religiositeit zijn dus slechts
van tijdelijke aard en het gevolg van een inadequaat aanbod van op
hun oude lauweren rustende kerken. Die luie kerken verliezen dan
ook aan aanhang en het gat in de markt wordt gevuld door nieuwe,
vitalere religieuze groeperingen. Tenzij de oude religies zelf revitaliseren of met behulp van de staat de opkomst van nieuwe religies
weten te onderdrukken.
De rationele keuzebenadering van religie spijst zich uit twee bronnen. Ten eerste formuleert het een contrastprogramma tegenover het
secularisatieparadigma. Dat is af te lezen aan de belangrijkste stellingen: religie daalt niet, maar blijft stabiel; pluralisme leidt niet tot
secularisatie, maar – omdat het concurrentie genereert – juist tot religieuze vitaliteit; sekten en niet de grote kerken vormen het vitale deel
van het religieuze veld. De rationele keuzebenadering heeft dus een
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hoog provocatief gehalte, zeker voor de Europeanen. De tweede bron
is de algemene ‘rational choice’-theorie. Ontstaan rond 1900 in de economische wetenschappen heeft de rationele keuzebenadering vanaf
de jaren ‘70 een grote opgang gekend in de sociale wetenschappen.
Met verpletterend overwicht domineert het paradigma het hele terrein van de psychologische, sociale en economische wetenschappen
in de Verenigde Staten, in ieder geval sinds de tachtiger jaren. Met
zo’n hausse kon het niet uitblijven dat de benadering uiteindelijk ook
voor het deelterrein van de religie werd uitgewerkt. Omdat rationele
keuze als basisidee bij religie niet zo voor de hand ligt, gebeurde dat
later dan bijvoorbeeld voor de politiek of de vrije tijd. Deze ‘religious
economy’-benadering (of ‘religieuze markt’-theorie) werd pas in de
jaren ‘70 en ‘80 ontwikkeld door Williams Sims Bainbridge en Rodney
Stark (zie Stark, Bainbridge, 1987 als synthese). De grote doorbraak
kwam begin jaren ‘90 onder impuls van het leidende trio Rodney
Stark, zijn leerling Roger Finke en de godsdiensteconoom Laurence
Iannaccone (zie vooral Finke, Stark, 1992, Iannaccone, 1994 en Stark,
Finke, 2000, als overzichten Warner, 1993 en – met kritieken – Young,
1997). Het ‘rational choice’-paradigma in het algemeen geniet ook
in Europa wel wat aanhang, zeker in Nederland. De toepassing op
religie door Stark en de zijnen kan daarentegen op het oude continent
maar op weinig aanhangers rekenen (maar zie Hamberg, Pettersson,
1994, Sengers, 2003, 2006 en Introvigne, Stark, 2005).
Wat zijn de belangrijkste stellingen van het rationele keuzeparadigma
van religie?
(1) Hét fundamentele uitgangspunt is de idee dat de handelingen van een individu uitvloeisels zijn van rationele keuzes. Ook al
spelen onbewuste driften of collectieve, maatschappelijke krachten
op de achtergrond mee, mensen zijn in de eerste plaats intelligente
beslissers die weten wat ze doen. Dat geldt inzake religie niet minder
dan in de economie of de politiek. Ook op religieus vlak wegen de
individuen de kosten van religieus engagement af tegen de baten.
Kenmerkend voor religie is echter dat de religieuze aannames (de
bovennatuurlijke god of goden) niet zichtbaar zijn en dat de belangrijkste baten die in het vooruitzicht worden gesteld, slechts na de
dood komen. De religieuze situatie is dus gekenmerkt door onzekerheid en vergt goedgelovigheid. Het individu moet op zoek gaan naar
signalen die hem kunnen wijzen op die religieuze groeperingen die
de beste papieren kunnen voorleggen. De rationele keuzetheoretici
benadrukken hierbij dat personen niet zozeer naar de laagste kosten
kijken, maar wel naar de beste koop: als er veel opbrengsten tegen-
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over staan, zijn de mensen bereid ook dito inspanningen te leveren.
(2) Hier komen we bij de tweede stelling. Sekten en strikte religieuze groeperingen zouden de vitale motor in de religieuze markt zijn
en niet, zoals steeds gedacht wordt, de grote kerken. Traditioneel gaat
alle aandacht – en meestal ook alle sympathie – naar de grote kerken
terwijl sekten en strikte groeperingen geminacht en als marginaal
beschouwd worden. Bainbridge, Stark en de zijnen draaien de zaak
om. De gevestigde kerken bestempelen zij als bureaucratisch en lui
en dus als weinig dynamisch. De heftige kritiek van de neoklassieke
theorie op monopolievorming in een economische markt herhalen
zij met de grote kerken als schietschijf. De sekten en strikte kerken
daarentegen zouden dynamisch zijn: hun aanhang en zeker hun voorgangers doen alles voor hun religie (tot de dood toe), zij pretenderen
grote beloningen aan te bieden. Dat trekt mensen aan en dus gaan
deze strikte groepen groeien. Door de groei en de routinisering dreigen echter ook daar bureaucratie en luiheid binnen te sluipen. Als
men niet oppast, zet daar op zijn beurt neergang in, hetgeen weer
nieuwe groeperingen op het voorplan roept, enzovoort. De religieuze geschiedenis beschrijven de rationele keuzetheoretici dus als een
opeenvolging van cycli van verval van grote kerken en groei van
nieuwe kerken – al is ook revitalisering van oude kerken mogelijk
(zie vooral Finke, Stark, 1992). Zo zijn in de Verenigde Staten na 1960
de oude, liberale ‘mainstream’-kerken (episcopalisten, methodisten,
presbyterianen, enz.) achteruitgegaan terwijl vele kleine, strikte kerken zijn gegroeid (zie reeds Kelley, 1972). De ‘religious economy’benadering theoretiseert deze Amerikaanse ontwikkelingen als de
‘normale’ situatie – als resultaat van de werking van een vrije religieuze markt – en gaat vervolgens met deze theorie de hele wereld
en de hele religiegeschiedenis analyseren (Stark, 1996 en 2001).
(3) Op macroniveau brengen zij de neoklassieke theorie van de
markt als optimale toewijzingsmodus van middelen in stelling. Juist
zoals in de economie de vrije markt de beste weg is naar economische
groei en welvaart, zo, stellen zij, is ook in het religieuze veld een vrije
religieuze markt van vele, met elkaar concurrerende religieuze groeperingen de beste garantie voor een optimale beantwoording van de
vraag naar religie. De vraag is immers zeer divers en de aanbieders
moeten door concurrentie fit worden gehouden. Nog meer dan in
de economische markt het geval is, wordt de religieuze markt echter
scheefgetrokken door monopolies en door staatsinterventie. De grote
kerken, die vanwege hun luiheid en bureaucratie terrein dreigen te
verliezen, zijn altijd geneigd nieuwe concurrenten te discrediteren en
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desnoods met geweld van de markt te verwijderen. De secularisatie
in Europa tegenover de non-secularisatie in de Verenigde Staten zien
zij als een bevestiging van hun theorie. De staatsgeleide monopolistische markt in Europa werkt suboptimaal in vergelijking met de
pluralistische, vrije markt in de Verenigde Staten. Over deze kwestie
werden tot nu toe twee debatten gevoerd, het eerste tussen Stark,
Finke, Iannaccone en Bruce (zie respectievelijk Stark, Iannaccone,
1994, Bruce,1995a, Stark, Finke, Iannaccone, 1995, Stark, Iannaccone,
1995 en Bruce, 1995b), het tweede tussen Stark, Iannaccone en Lechner (zie respectievelijk Lechner, 1996a, Stark en Iannaccone, 1996 en
Lechner, 1996b). Telkens weer benadrukken Stark, Finke en Iannaccone hier tegenover hun critici dat pluralisme vitaal maakt en niet de
oorzaak is van secularisatie. De stelling is echter empirisch omstreden
(zie de kritiek van Hak, Sanders, 1996 voor het negentiende eeuwse
Friesland, Olson, 1999 voor de Verenigde Staten, Olson, Hadaway,
1999 voor Canada en samenvattend Chaves, Gorski, 2001).
Het ‘rational choice’-paradigma van religie is steeds onthaald op bergen van kritiek. Het lijkt inderdaad vreemd om religieus gedrag te
denken als geleid door rationele keuzen. Ook de stellingen die de
aanhangers van dit paradigma verdedigen, zoals de luiheid van de
grote kerken en het belang van strikte starters, roept veel weerstand
op. In plaats van al deze kritieken hier te refereren (zie Bruce, 1999
en Young, 1997), beperk ik mij tot die kritieken die mij het meest
relevant lijken.
(1) Er is niets op tegen om de Verenigde Staten als uitgangspunt
van een theorie of paradigma te nemen, maar Stark en de zijnen overdrijven. Zij poneren de religieuze toestand in de Verenigde Staten,
geïnterpreteerd als vrije markt, zonder meer als het ideaal voor alle
tijden en plaatsen. Alle andere situaties worden als afwijkend van die
norm gebrandmerkt. Zo wordt ook Europa aan de Amerikaanse lat
gemeten en te kort bevonden. Maar zeker tot 1960 waren grote delen
van Europa – en juist de minst pluralistische zoals Zuid-Europa –
meer kerks dan de Verenigde Staten. En meer pluralistische landen
in Europa zijn, zoals Nederland bewijst, toch even sterk getroffen
door teruggang van de kerkelijkheid. Deze tegenspraak lijkt de rationele keuzetheoretici weinig te deren. Zij doen alsof hun theorie hun
al bij voorbaat gelijk geeft. Hun discussie over Europa was tot nu
toe dan ook zwak. De ‘religious economy’-benadering mist tot nu
toe adequate analyses van buiten-Amerikaanse ontwikkelingen (al
dient gezegd dat er aan gewerkt wordt, zie bijvoorbeeld Hamberg,
Pettersson, 1994, Stark, Finke, 2000:218-258 en Introvigne, 2005).
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(2) Hiermee hangt een tweede bedenking samen. De aanhangers
van het ‘rational choice’-paradigma gaan ahistorisch te werk: het verleden is voor hen zoals het heden. De alliantie van het christendom
met de Romeinse keizers vanaf Constantijn in 312 interpreteren zij als
staatsinterventie in een vrije markt: het christendom kreeg van staatswege een monopolie en dus zou het vanaf dat moment bergaf gegaan
zijn met het christendom (Stark, 2003:33: ‘the “curse” of Constantine’).
De theorie staat hier opnieuw de analyse in de weg. Voormoderne
maatschappijen functioneren heel anders dan moderne samenlevingen – dat is een hoofdthese van dit boek. De opgang van religieuze
markten is evenals organisaties en doorgedreven individualisering
een product van de moderniteit (zie deel II en III). Het laat-Romeinse
rijk beoordelen met de maatstaf van de Verenigde Staten van rond
2000 is een puur anachronisme. Het rationele keuzeparadigma ontbreekt het tot nu toe aan een theorie van voormoderne maatschappijen (misschien brengen de nieuwe boeken van Stark, 2006 en 2007
daar verandering in).
(3) In hun ijver om het secularisatieparadigma te bekampen, overwaarderen Stark en de zijnen de sekten en onderwaarderen zij de
potentie van de grote kerken. Sekten staan in het middelpunt: zij zijn
vitaal en veeleisend, zij groeien. De grote kerken daarentegen zouden noodzakelijkerwijze op de terugweg zijn: veel lauwe gelovigen,
veel bureaucratie en een luie klerikale elite luiden per definitie het
verval in. Dat is een zeer onevenwichtige voorstelling van zaken. Als
kleinere organisaties en bewegingen zijn sekten veel kwetsbaarder
dan grote kerken – vandaar dat veel ervan bij een leiderschapscrisis
kopje onder gaan. De groei van sekten is ook zelflimitatief: slechts
wanneer zij er na een sektarische aanvangsfase in slagen meer kerk
te worden, kunnen zij verder groeien. De meeste mensen vinden de
zware eisen van de sekten immers te hoog. Omgekeerd beschikken
de grote kerken over veel meer middelen (waaronder contacten met
maatschappelijke elites), een diepere marktpenetratie en een vlottere
toegankelijkheid. Mits goed ingezet kunnen grote kerken daarmee
hun positie houden en zelfs groeien. In de vrije economische markt,
die de rationele keuzetheoretici zo lief is, zijn er toch ook bloeiende
multinationals en in de politieke markt maken de grote, oude partijen
toch nog steeds de dienst uit. Waarom zouden grote kerken dan per
definitie onmogelijk moeten zijn? De rationele keuzebenadering biedt
enkel een theorie van verval van de grote kerken en ziet systematisch
hun potentiële sterkten over het hoofd.
(4) De voorgaande bedenkingen komen in feite allemaal neer op
één fundamentele zwakheid van de ‘rational choice’-benadering van
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religie zoals uitgewerkt door Stark en de zijnen, tenminste tot nu toe:
de onderwaardering van de tijd, van de context en van overtuigingen.
Het accent ligt eenzijdig op de rationele keuzen van individuen en
organisaties. Er is echter geen ‘punt nul’, maar een niet op te heffen
circulariteit tussen keuze, context en overtuiging. Stark en de zijnen
stellen het voor alsof er door de hele geschiedenis heen maar één
optimale, rationele keuze zou zijn, namelijk die voor strikte religie.
Waarom weigert het overgrote deel van de bevolking dan om lid te
worden van een sekte? En waarom zijn sekten in voormoderne tijden
uitzonderlijker dan nu? Dat laatste kan alleen verklaard worden door
een verandering van de context. De moderniteit geeft strikte groeperingen inderdaad veel meer mogelijkheden om zich te ontplooien (zie
hoofdstuk 17).
Dit boek vertrekt niet vanuit het ‘rational choice’-paradigma, maar
vanuit de veranderende historische context die tot steeds nieuwe religieuze wijzigingen en innovaties aanzet. De context van de moderniteit is niet neutraal, maar constitutief. Toch heeft de rationele keuzebenadering haar verdiensten:
(1) De ‘religious economy’-benadering mag dan in talrijke opzichten onbevredigend blijven, zij is uiterst nuttig om de gebruikelijke en
al te vanzelfsprekende denkschema’s die wij – zeker hier in Europa
– hanteren, in vraag te stellen. Zij fungeert dus een beetje als een
storm die het stof van vele jaren wegblaast en de hemel uitklaart.
(2) Positief gesproken zijn er twee aandachtspunten van het ‘rational choice’-paradigma die niet meer mogen worden vergeten. Ten
eerste: individuen en groepen handelen niet irrationeel, zijn geen
loutere verlengstukken van de context, het zijn geen sociale robotten
of kuddedieren. Zij hebben, integendeel, hun belangen en maneuvreerruimte, zij interpreteren steeds op intelligente wijze de context
en spelen er creatief op in. Ten tweede: de ‘rational choice’-theorieën hebben wel degelijk cruciale ontwikkelingen in de religieuze
moderniteit aangekaart: de omvorming van het religieuze veld tot
een religieuze markt, de toegenomen concurrentie tussen religieuze
stromingen, de gestegen ontplooiingsmogelijkheden voor sekten en
afwijkende groeperingen, het keuzegedrag van de individuen. Deze
ideeën moeten meegenomen worden in een theorie over religie en
kerken in de moderniteit (zie deel III en IV).
(3) Ik wil onderstrepen dat de zojuist geformuleerde tegenwerpingen het ‘religious economy’-paradigma als dusdanig niet ontkrachten, maar wel wijzen op een aantal zwakke plekken in de theorie zoals
ze tot nu toe door Stark en de zijnen werd uitgewerkt. Een complexere
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benadering die meer aandacht heeft voor de contextafhankelijkheid,
voor de vele rationele wijzen waarop eenzelfde context kan verwerkt
worden en voor het verschil tussen voormoderne en moderne samenlevingen, lijkt mij zonder meer mogelijk. Dat is echter werk voor de
rationele keuzetheoretici zelf.

1.3. Het ‘invisible religion’- of spiritualiteitsparadigma
Dit paradigma stelt dat de moderne samenleving, en dan vooral de
geavanceerde moderniteit van na 1960, nieuwe religie genereert van
een heel ander type dan in het verleden, een weinig geïnstitutionaliseerde religie die op het individu en zijn individuele religieuze
ervaring is gericht. Een algemeen aanvaarde benaming voor dit paradigma is er nog niet. Namen waaronder het bekend is, zijn ‘invisible
religion’, buitenkerkelijke religiositeit, alternatieve religie en nieuwe
spiritualiteit. Ik zal ‘invisible religion’- en spiritualiteitsparadigma
als aanduidingen gebruiken. ‘Invisible religion’ vanwege de immense
invloed van het gelijknamige boek van Thomas Luckmann uit 1967.
Spiritualiteit omdat het de zelfdefinitie van de voorstanders van dit
type religie is: zij contrasteren op deze wijze graag zichzelf en hun
‘autonome’, ‘authentieke’ beleving met institutioneel geleide, ‘heteronome’ religie (zo Heelas, 2002 en Heelas, Woodhead, 2005). Zelf
verkies ik om drie redenen spiritualiteit als een dimensie van en niet
als het betere alternatief voor religie te zien: definities moeten neutraal zijn; spiritualiteit ondergaat eveneens externe impulsen vanuit
modes, markten en organisaties; religie is de overkoepelende term
geworden voor ons studiedomein, zoals taal voor taalwetenschap.
Zoals gezegd was de eerste paukenslag die de nieuwe thematiek
direct in het centrum van de wetenschappelijke discussies plaatste,
het boek The Invisible Religion van Thomas Luckmann (Knoblauch,
1991 schetst de ontstaans- en receptiegeschiedenis). Het is onduidelijk of Luckmann zelf dan wel zijn uitgever de intrigerende titel
verzonnen heeft. In ieder geval is het merkwaardig dat de titel in het
boek niet gebruikt of uitgelegd wordt en ook daarna nauwelijks in
zijn werk voorkomt. Het boek is niet alleen door de titel snel tot een
klassiek werk uitgegroeid. Luckmann wijst immers helder – om de
ondertitel van het boek te parafraseren – het probleem aan waarmee
de geïnstitutionaliseerde religies in de moderne samenleving na 1960
te maken kregen: zij waren niet meer meester van het religieuze terrein en waren het, bij nader inzien, in het verdere verleden ook nooit
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helemaal geweest. Tot dan identificeerde men religie en kerk: godsdienstsociologie werd gereduceerd tot kerksociologie, religiegeschiedenis tot kerkgeschiedenis. Nu de grote kerken snel hun monopolie
verloren en er buiten de kerken allerhande onduidelijke, naar religie
zwemende manifestaties herkenbaar werden, was deze reductie niet
meer mogelijk. Het boek The Invisible Religion werd het manifest waarmee men op zoek kon gaan naar deze nieuwe vormen. In de laatste
twee hoofdstukken, die een hoog ‘sixties’-gehalte hebben, beschrijft
Luckmann impressionistisch het nieuwe religieuze veld. Uitgangspunt is dat de individuele religiositeit niet langer samenvalt met het
officiële kerkelijke model. Religie wordt een zaak van het individu
dat zijn eigen steeds wisselende cocktail met onduidelijke smaak
mengt uit een pluralistisch aanbod van ‘assortments of “ultimate”
meanings’ (Luckmann, 1967:102). De oude religies blijven weliswaar
belangrijke leveranciers van religieuze thema’s, maar deze worden
nu gehergroepeerd rond het nieuwe thematische centrum van het
autonome individu, dat via waarden als zelfpresentatie, zelfverwerkelijking, mobiliteit en seksualiteit gesacraliseerd wordt. Luckmann
besluit: ‘The modern sacred cosmos symbolizes the social-historical
phenomenon of individualism’ (Luckmann, 1967:114). De impact van
Luckmanns boek was immens. Samen met The Sacred Canopy (1967)
van zijn vriend Peter Berger definieerde The Invisible Religion het
nieuwe onderzoeksprogramma voor de godsdienstsociologie van de
jaren ‘60 en ‘70. Het boek van Berger formuleerde, met Religion and
Secular Society (1966) van Bryan Wilson, het programma van het secularisatieparadigma, de teloorgang van het christendom als hemels
baldakijn. Luckmann richtte de blik van de onderzoekers naar de
nieuw opduikende religie.
Na Luckmann togen velen aan het werk om de nieuwe, buitenkerkelijke vormen van religiositeit te overdenken en in kaart te brengen.
Dat leverde naast tal van beschrijvingen heel veel conceptuele voorstellen op. Het lijkt wel alsof elke auteur op zoek is naar de meest
pakkende uitdrukking. Enkele concepten definiëren de nieuwe religiositeit als antipode van het kerkelijke christendom: als niet-kerkelijke
en buitenkerkelijke religiositeit, als alternatieve religie (Knoblauch,
2003b:271), zelfs als ‘christendom buiten de kerk’ (Rendtorff, 1969).
De meeste omschrijvingen benadrukken het ongrijpbare karakter van
de nieuwe religiositeit. Bailey (1983) maakte naam met ‘implicit religion’. Cipriani (2003) stelde ‘religione diffusa’ voor. Ter Borg denkt
aan ‘wilde religiositeit’ en heeft ook nog het poëtische ‘uitgewaaierde eeuwigheid’ (1991) in petto. Hervieu-Léger (1999) bespreekt ‘la
religion en mouvement’ bij voorkeur in termen van ‘le religieux’. In
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dezelfde zin menen Knoblauch (1991) een ‘Verflüchtigung der Religion ins Religiöse’ en Van Harskamp (2000) een ‘nieuw-religieus
verlangen’ te kunnen vaststellen. In navolging van Luckmann verkiezen velen het bredere ‘zingevingssysteem’ boven religie (zo Hijmans, Hilhorst, 1990). Heelas en Woodhead (Heelas, 2002 en Heelas,
Woodhead, 2005) ontwaren zelfs een heuse ‘spiritual revolution’ die
religie en religies als een vroegere – nu als te geïnstitutionaliseerd
ervaren – vorm achterlaat ten voordele van individuele spiritualiteit.
Kortom, er is de laatste decennia veel onderzoek gedaan naar nieuwe
vormen van religiositeit, maar zonder tot schoolvorming of zelfs maar
een minimale overeenstemming inzake terminologie, theorie of empirische aanpak te leiden.
Toch zijn er enkele basisstellingen te noemen die door de meeste vertegenwoordigers van het spiritualiteitsparadigma gedeeld worden.
(1) Sinds de jaren ‘60 maakt religie een wending naar het subject
(‘subjective turn’). De subjectieve ervaring van religie – spiritualiteit
genoemd – staat nu op de voorgrond en niet meer de kerkelijke normering, organisatie en integratie.
(2) De individuen harken voor zichzelf een mix van religieuze
ingrediënten bijeen. Deze praktijk staat bekend als syncretisme (reeds
bij Luckmann en sindsdien aan een grote opgang begonnen, zie Droogers, 1989) of bricolage (reeds bij Levi-Strauss, 1968:29-33). Zij resulteert in ‘do-it-yourself religion’ en ‘religie à la carte’ (Dobbelaere,
1988).
(3) Religie wordt zeer breed opgevat. Niet alleen de hoge transcendenties als God of nirvana, maar ook de intermediaire en minimale
transcendenties tellen; kortom, alles wat voor mensen heilig is – in
de eerste plaats ‘zelf’, maar ook gezin, gezondheid, voetbal, werk. Er
zou een evolutie zijn van hoge naar intermediaire en minimale transcendenties (Luckmann, 1990).
(4) ‘Invisible religion’ is slechts zwak geïnstitutionaliseerd. Door
de nadruk op het subject zijn de organisaties meestal klein en wankel,
zonder exclusieve binding van het cliënteel. Het zijn meestal centra,
winkels, netwerken, individuele goeroes, kleine groepjes. Het zijn
eerder aanbieders van religieuze waren dan ledenorganisaties.
(5) ‘Invisible religion’ is weinig gedifferentieerd, zowel ten aanzien
van andere religies als ten aanzien van buitenreligieuze domeinen als
economie, therapie of ontspanning. Het loopt overal doorheen.
Met behulp van dergelijke stellingen probeert men dus de nieuwe
vormen van spiritualiteit in kaart te brengen (een goed overzicht geeft
Partridge, 2004, 2005). Het verwondert niet dat men het ontzettend
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moeilijk heeft om deze veelvormige ‘invisible religion’ zichtbaar te
maken. Sommige auteurs proberen, zoals Luckmann, via conceptuele en filosofische analyses het fenomeen te verhelderen (Ter Borg,
1991 en Van Harskamp, 2000 zijn geslaagde voorbeelden). Anderen
gebruiken kwalitatieve methoden zoals uitgebreide diepte-interviews
of participerende observatie om de logica van bricolerende individuen (Hijmans, Hilhorst, 1990) of een of andere nieuwe religieuze
vorm of beweging (zie het uitstekende Heelas, 1996 over ‘New Age’)
te vatten. Tevens werden er enkele pogingen ondernomen tot het
verzamelen van kwantitatieve gegevens inzake de verspreiding van
deze ‘alternatieve’ ideeën en praktijken, met tegengestelde conclusies. Een enquête van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau stelt dat de meeste alternatieve bewegingen en paraculturele
zaken bij de Nederlandse bevolking weliswaar ruime bekendheid
genieten, maar dat ze heel wat minder geloofd en nauwelijks actief
in praktijk worden gebracht. ‘Van een radicale culturele omwenteling is daarom voorlopig nog geen sprake’, besluiten Becker, De Hart
en Mens (1997:178). Heelas en Woodhead (2005) daarentegen menen
op basis van een indringend onderzoek van een kleine Engelse stad
wel tot een ‘spiritual revolution’ te mogen besluiten. Volgens hen is
‘religion giving way to spirituality’. Het aantal mensen dat zich tot
de kerken richt, slinkt zienderogen terwijl het aandeel van buitenkerkelijke spiritualiteit sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw stijgt.
Nu zouden beide vormen al even groot zijn. Heelas en Woodhead
geloven dat de nieuwe spiritualiteit reeds in de nabije toekomst de
oude religie zal gaan overvleugelen.
Mijns inziens worstelt het spiritualiteitsparadigma met twee fundamentele problemen. Ten eerste is ‘invisible religion’ een beetje zoals
zand dat door de vingers glijdt. Deze vormen van religie zijn zo
veelvormig, onbepaald en persoonsgebonden dat het uiterst moeilijk is om hen wetenschappelijk te fixeren. De geschetste problemen
– terminologische ‘overkill’, theoretische divergenties en empirische
ongrijpbaarheid – zijn daarvan een gevolg. Niettemin is er toch veel
vooruitgang geboekt sinds het kleine en nog steeds onovertroffen
boekje van Thomas Luckmann uit 1967.
Ten tweede heeft het spiritualiteitsparadigma een beperkte reikwijdte. Het richt de schijnwerpers op één – zij het veelvormige – vorm
van religie: de weinig geïnstitutionaliseerde religie. Het neemt slechts
de recentste evolutie van religie in het vizier, de jaren na de Tweede
Wereldoorlog en na 1960. En het gaat uitsluitend over ontwikkelingen
in het Westen. Zoals het secularisatieparadigma, maar anders dan het
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rationele keuzeparadigma handelt het dus slechts over een deelterrein
van religie. Deze focus is legitiem. De opkomst van religieuze vormen
die sterk vanuit de individuele ervaring worden aangestuurd, is nu
eenmaal een belangrijke religieuze ontwikkeling van de laatste decennia. Ik zal dan ook bij de behandeling van religie in het Westen na
1960 gebruikmaken van de inzichten van het spiritualiteitsparadigma
(cf. hoofdstuk 18). Met een dergelijke focus kan men echter geen uitspraken doen over de globale evolutie van religie in de moderniteit
sinds 1750/1800, laat staan van religie vóór de moderniteit. En evenmin zegt het veel over de evolutie van de meer geïnstitutionaliseerde
vormen van religie in de moderniteit.

1.4. Het religieuze moderniseringsparadigma
Evenals het spiritualiteitsparadigma vertrekt het religieuze moderniseringsparadigma van de idee dat de moderniteit nieuwe religie
voortbrengt. Maar het beperkt dit niet tot individuele religiositeit in
de geavanceerde moderniteit. Zijn oogmerk is alle religie – ook de
oude, geïnstitutionaliseerde religie wordt nieuw – en de hele moderniteit, niet enkel de jaren na 1960. Het religieuze moderniseringsparadigma is sterk historisch georiënteerd. De basisidee laat zich als volgt
samenvatten: indien de moderne samenlevingen na de jagers-/verzamelaarsculturen en de agrarische samenlevingen een derde, historisch nieuwe maatschappijvorm zijn, dan ondergaat religie, zoals de
rest van de samenleving, een vergelijkbare grote transformatie. Zoals
de economie met de industrialisatie en de groei van de monetaire economie een economische modernisering doormaakt, zoals de politiek
met de groei van gebureaucratiseerde, nationale en (veelal) democratische staten een politieke modernisering doorloopt, zo verandert
ook religie in een langdurig proces van religieuze modernisering. Als
met de moderne samenleving immers alles tot in de laatste poriën
overhoop gehaald en op nieuwe grond gesteld wordt, dan is dat ook
bij religie het geval. Het religieuze moderniseringsparadigma bekijkt
alle religie in de moderniteit, met inbegrip van de ogenschijnlijk oude
religies, dus als product van die moderniteit. Anders uitgedrukt: de
moderniteit is religiogeen, genereert religie, zoals vroegere maatschappijen dat in hun tijd deden (Hellemans, 1998).
De idee dat de moderniteit nieuwe denksystemen en nieuwe religie
genereert, is op zich zeker niet nieuw. Gewoonlijk gaat men er echter van uit dat het nieuwe – het moderne – in de plaats komt van de
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oude, voormoderne religie. Al naargelang de waardering van de oude
religie, kan men twee varianten onderscheiden.
De eerste variant ziet die oude religie (nagenoeg) helemaal verdwijnen ten voordele van seculiere denksystemen. Zo ziet Auguste
Comte (1798-1857) de samenleving evolueren van een religieus over
een filosofisch stadium naar een wetenschappelijk stadium – de
samenleving vanaf de Franse Revolutie. Zoals de feodale samenleving in deze laatste overgang ten onder gaat, zo verwacht hij ook
de verdwijning van de oude religie, het christendom, ten voordele
van een ‘religion de l’ humanité’. Op dezelfde wijze verwachtte Karl
Marx (1818-1883) dat het historisch materialisme en de socialistische
ideologie de plaats van religie zouden innemen. En rekenden de atheisten op de overwinning van het atheïsme op de knechtende klerikale
krachten.
De tweede variant beoordeelt de oude religie positiever en ziet
met de moderniteit vooral de kans voor een grootscheepse vernieuwing: het moderne, liberale, verlichte, vrijzinnige christendom zou in
de plaats van het feodale, klerikale en duistere christendom komen.
In het katholicisme moest deze liberale stroming al snel de duimen
leggen voor de ultramontanen, het conservatieve, op Rome gerichte
katholicisme (‘ultra montes’ betekent: aan de andere kant van de
bergen, van de Alpen, d.i. Rome). In het protestantisme hadden ‘de
modernen’ in de negentiende eeuw meer succes en verwierven zij
ondanks weerstand van de orthodoxen aanhang in kringen van de
protestantse burgerij. Na de Tweede Wereldoorlog, en vooral in de
jaren ‘60, beleefde het liberale christendom zijn absolute, nu breder
gedragen hoogtepunt. Ook het katholicisme ging nu mee: het ultramontanisme werd verworpen als niet meer aansluitend bij de tijd.
In al deze gevallen ging men uit van de idee dat de oude religieuze
vormen niet meer aangepast waren aan de moderniteit en vervangen
dienden te worden door nieuwe, maar nog steeds christelijke vormen.
Zelfs in het secularisatieparadigma vindt men deze ‘vervangings’these vaak terug. Al moet religie in de moderniteit genoegen nemen
met een meer marginale positie, er zal nog religie zijn en het zal een
liberale, aan de moderniteit aangepaste religie zijn.
De vervangingsidee leek vooral in de jaren ‘60 overtuigend. De
grote christelijke kerken verzeilden in een diepgaande crisis – de critici van de religie konden zich verheugen en de ‘moderne’ christenen
hoopten de crisis door een strategie van liberalisering op te vangen.
Maar het getij verliep. In de volgende jaren raakte de liberale stroming
in een crisis terwijl de orthodoxie en fundamentalistische stromingen aan belang wonnen. Bovendien lijkt religie bij voortschrijdende
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modernisering niet zo maar te verdwijnen. Beide ontwikkelingen van
de laatste decennia verplichten ons de relatie van de moderniteit tot
de religie opnieuw te overdenken.
In de grond gaat het ‘oude’ denken in zijn twee varianten uit van een
antithese tussen religie en moderniteit. Enerzijds heeft de moderniteit
geen of weinig behoefte aan religie. Anderzijds zijn de oude religies,
die van de orthodoxen en conservatieven, niet meer aangepast aan de
moderniteit en dus gedoemd af te kalven. Enkel liberale en vrijzinnige religie, wanneer ze zich weet aan te passen aan de moderniteit,
heeft eventueel nog toekomst – dat is het twistpunt tussen de twee
varianten. In het licht van de vitaliteit van orthodoxe stromingen na
twee eeuwen van moderniteit kan deze antithese niet langer worden
gehandhaafd. Het heeft ook geen zin oude tegenover moderne ideeën
of religie te plaatsen, omdat er in de moderne maatschappij geen oude
religie meer is. Alle religie in de moderniteit is modern, met inbegrip
van de meest orthodoxe en moderniteitsvijandige. Ook de religies die
zich tegen (aspecten van) de moderniteit verzetten en een religieuze
orthodoxie opzoeken, staan in de moderniteit. In de politiek zijn conservatisme en progressisme samen rond dezelfde tijd – de periode van
de Franse Revolutie – als tegenpolen ontstaan (zie reeds Mannheim,
1925). Op dezelfde wijze is in die tijd ook de antithese tussen religie
en moderniteit en tussen orthodoxe en ‘moderne’ religie ontstaan.
Het wordt tijd dat we afscheid nemen van dit antithesedenken.
Ik ben niet de enige die voorstelt alle religie, ook de orthodoxie,
vanuit en niet tegen de moderniteit te denken. Het is altijd moeilijk
een correcte genealogie van een idee te leveren (voor een poging, zie
Hellemans, 2004). Waar te beginnen? Voor mij waren zeker de studies
van Franz-Xaver Kaufmann en zijn leerling Karl Gabriel belangrijk
(Kaufmann, 1979, Gabriel, Kaufmann, 1980, Gabriel, 1992). Ook Urs
Altermatt (1989) uit Zwitserland dient genoemd. In Frankrijk analyseert Danièle Hervieu-Léger (1993, 1999) de processen van ‘décomposition-récomposition’ in de ‘modernité religieuse’. Luca Diotallevi
onderzoekt de religieuze modernisering in Italië (Diotallevi, 1999 en
2000). Shmuel Eisenstadt (1999) onderstreept met verve de moderne,
activistische, ‘jacobijnse’ geaardheid van de fundamentalistische
bewegingen. Recentelijk nog – te laat om het in dit boek goed te kunnen verwerken – publiceerde Peter Beyer (2006) een door Luhmann
geïnspireerde studie waarin hij laat zien hoe de globalisering en de
moderniteit aan de basis van het moderne religieuze systeem en zijn
religies liggen. Ook zijn er islamologen die de islam niet vanuit de
idee van oppositie tussen islam en moderniteit analyseren, maar
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vanuit de religiogene krachten van de moderniteit (zoals Roy, 2002).
Kortom, na het afzwakken van de secularisatiegolf in het Westen en
de aanhoudend prominente positie van religies in de niet-westerse
wereld is de idee van moderniteit en modernisering van religie veel
plausibeler geworden.

Hoofdstuk 2
Drie leidende ideeën
Religieuze modernisering vormt het uitgangspunt en de basisidee. Ik
voeg daaraan nog twee leidende ideeën toe: het denken van de moderniteit en vroegere samenlevingsvormen als historische maatschappijformaties en het onderscheid van religie in drie niveaus (religieus veld,
religies en individuele religiositeit). Samen vormen ze het skelet van de
theorie die in de volgende delen verder zal worden ingevuld.

2.1. Religieuze modernisering
Religieuze modernisering stelt dat de moderniteit religiogeen en
dus constitutief is voor alle religie in de moderniteit en dat religies
zich bijgevolg in processen van religieuze modernisering begeven,
zoals economische eenheden in economische modernisering en politieke stromingen in politieke modernisering. Laten we even nader
omschrijven wat dit inhoudt.
Het betekent in de eerste plaats een nieuwe manier van kijken naar
religie, een andere wijze van analyseren. Nemen we de basisthese
van het rationele keuzeparadigma: ‘alle handelingen zijn rationeel’.
Een dergelijke uitspraak geeft op zich geen empirische informatie.
Hij biedt een analyseschema waarmee op een nieuwe wijze naar de
empirie kan worden gekeken, ook naar ogenschijnlijk irrationele
gedragingen als zelfmoordterrorisme in onze tijd (Iannaccone, 2003)
of martelaarschap in het vroege christendom (Stark, 1996:163-189).
Hetzelfde geldt voor de uitspraak van Marx: ‘Alle geschiedenis is
de geschiedenis van klassenstrijd.’ Zijn betekenis zit niet in de empirische referentie, maar in het feit dat men de hele geschiedenis nu
kan gaan bekijken vanuit het gezichtspunt van klassenstrijd. En dat
heeft prachtige studies opgeleverd (bijv. Anderson, 1974). Alle paradigma’s, alle fundamentele benaderingen van de werkelijkheid starten met dergelijke, quasitautologische uitspraken. Bij de these dat
alle religie in de moderniteit modern is, is het niet anders. Ook deze
uitspraak is in wezen een axioma dat enkel zegt: ‘We gaan alle religie onderzoeken als gegenereerd door de moderniteit.’ De these van
religieuze modernisering en van de moderniteit van alle religie in de
moderniteit vormt dus het uitgangspunt en is geen empirische conclusie van het nieuwe paradigma.
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Zodra men dit nieuwe vertrekpunt neemt, ontplooit de religiegeschiedenis zich echter wel op een radicaal andere manier:
(1) In plaats van de religieuze evolutie te denken vanuit de onvermijdelijke oppositie tussen religie en moderniteit, verlegt men de aandacht nu naar de diepgaande veranderingen, naar de transformaties
van religie in en door de moderniteit.
(2) Als gevolg van deze transformaties nemen religie en religies in
de moderniteit heel andere vormen aan dan voordien, ook wanneer
het om ‘dezelfde’ religies gaat. Religieuze modernisering accentueert
en analyseert deze breuk met het voormoderne verleden.
(3) Het religieuze moderniseringsparadigma wil de permanente
constructie van religie in de praktijk van alle dag, het voortdurend
maken en hermaken van religie in zijn hele breedte aan het licht
brengen. Dat impliceert dat religie steeds een veelheid behelst van
construerende praktijken, die voortdurend uit elkaar lopen en via
gemeenschappelijke symbolische referenties, collectieve praktijken
en soms via hiërarchieën met elkaar verbonden worden.
(4) Religieuze modernisering legt het primaat bij het heden. Religie in de moderniteit is geen doorlopen van het verleden in het heden.
De voortzetting van religies speelt zich, zoals alle andere activiteiten,
noodzakelijkerwijze in het heden af. Ook wanneer men elementen
uit het verleden opneemt (bijv. men leest de bijbel), gebeurt deze
activiteit vanuit het heden en is deze dus selectief, actualiserend en
interpreterend.
(5) Hoe belangrijk de context van de moderniteit ook is, het maken
en hermaken van religies is altijd een creatieve en open activiteit.
De moderniteit geeft ruimte voor velerlei religies. Mensen zijn geen
zombies die enkel doen wat hun wordt voorgeschreven, maar gaan
creatief en innovatief om met hun omgeving (dat is het gelijk van
het ‘rational choice’-paradigma). Er wordt dus permanent en op zeer
inventieve wijze nieuwe religie gecreëerd, ook al beoogt men een zo
getrouw mogelijke voortzetting van zeer oude religies.
In feite is het uitgangspunt van het religieuze moderniseringsparadigma niet meer dan een toepassing op het religieuze terrein van
de fundamentele basisidee van de sociologie zelf, namelijk dat het
denken en gedrag van mensen in wisselwerking met sociale interacties, omstandigheden en de maatschappij moeten worden gedacht.
Religieuze modernisering stelt de sociale context van de moderniteit
centraal en bekijkt hoe de mensen vanuit die sociale context religie
telkens opnieuw vormgeven. Ook de religie in vroegere maatschappijformaties dient vanuit deze sociologische basisidee geanalyseerd
te worden.
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2.2. De moderniteit en de agrarische civilisaties als
maatschappijformaties
De begrippen ‘modern’ en ‘moderniteit’ hebben een zeer lange geschiedenis. ‘Modern’ werd al in de Late Oudheid en de Middeleeuwen
gebruikt, vooral om eigentijdse verschijnselen van oudere te onderscheiden – zoals wij spreken van ‘vroeger’ en ‘nu’ (antiqui-moderni).
Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw komt een nieuwe
betekenis op, namelijk van modern als een nieuw, eigen tijdperk
dat verschilt van en verheven is boven alle oudere tijdperken (Gumbrecht, 1978). Men was zich immers scherp bewust van het feit dat
men sinds de Franse Revolutie en de industriële omwenteling in een
heel andere maatschappij leefde. ‘Modern’ en ‘moderniteit’ werden
de trefwoorden bij uitstek – samen met democratie, industrie, wetenschap – om dit enorme onderscheid tussen voormoderne en moderne
tijden uit te drukken. Als dusdanig waren ze de opvolgers van de
middeleeuwse tijdsdualisering in de tijdperken vóór en na Christus.
‘Modern’ was ook een partijdig begrip. Het heeft de laatste eeuwen dan ook steeds een dubbele betekenis gehad: het was een tijdperk en tegelijk een nog niet verwezenlijkt ideaal. De overgang naar
de moderne tijd ging immers gepaard met grote omwentelingen, die
door sommigen toegejuicht en door anderen verafschuwd werden.
Voor de voorstanders werden ‘modern’ en ‘moderniteit’ strategische
begrippen waarmee zij hun tijd positief in contrast konden plaatsen
met de samenleving van vóór 1800 – en, niet te vergeten, met nietwesterse samenlevingen. Het liet hun tegelijk toe de tegenstanders
van hun moderniteitsidealen te verguizen als niet-modern, als restanten van krachten uit voormoderne tijden, als tot ondergang gedoemde
achterblijvers in de vaart der volkeren. De dualisering tussen voormodern of niet-modern versus modern was daarbij slechts een van de
vele duale paren die de ‘modernen’ ter beschikking stonden. Bekende
andere paren die met voormodern-modern geassocieerd werden, zijn
duister-licht, stagnatie-vooruitgang, traditie-verandering, feodale en
klerikale dwingelandij versus vrijheid, religie versus moderniteit.
Een dergelijk amalgaam van betekenissen en dito gebruik van
duale paren als wapens in de strijd tussen voor- en tegenstanders
van de moderniteit is niet meer houdbaar. We dienen moderniteit als
tijdperk te onderscheiden van modernisme – de positieve beoordeling en idealisering van de moderniteit – en antimodernisme, zijn
negatieve tegenpool (zie reeds Hellemans, 1997). In het religieuze
moderniseringsparadigma wordt moderniteit consequent ingezet als
een neutrale term. Moderniteit verwijst naar de maatschappijformatie
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in het tijdperk van na 1750-1800. Sinds het begin van de twintigste
eeuw is het gebruikelijk de hele wereldgeschiedenis op te delen in
drie grote tijdperken: (1) de jagers-/verzamelaarsculturen; (2) vanaf
10.000 voor Christus de agrarische samenlevingen; (3) vanaf 1750 of
1800 de moderniteit (Gellner, 1988, Ponting, 2000). Moderniteit staat
dus voor het derde, grote tijdperk in de wereldgeschiedenis van de
mensheid. Elk hoofdtype kan op zijn beurt verder onderverdeeld
worden – al is er hierover minder eensgezindheid. Zo onderscheidt
men in agrarische samenlevingen ‘chiefdoms’, agrarische civilisaties
(vanaf 3500 v. Chr.) en geavanceerde agrarische civilisaties (vanaf het
eerste millennium v. Chr.). En in de moderniteit de eerste of industriële moderniteit tussen 1800 en 1960 en een tweede moderniteit na
1960 (zie vooral Beck, 1986). Ter aanduiding van die tweede moderniteit kan men kiezen tussen vele namen: postindustrieel, postmodern, laat- of hoogmodern, geavanceerde of reflexieve moderniteit,
enzovoort. Er is geen standaard en op elke benaming is wel iets aan
te merken. Ten slotte kan men tussen twee tijdperken ook nog ruimte
voor een overgangstijdperk laten, zoals de door historici genoemde
‘vroegmoderne tijd’ tussen 1500 en 1800. Hij markeert in Europa de
overgang tussen de geavanceerde agrarische civilisatie van de Middeleeuwen (500-1500) en de industriële moderniteit. Op deze wijze
kan men de wereldgeschiedenis interpreteren als een opeenvolging
van maatschappijformaties, die corresponderen met grotere en kleinere tijdperken, met daartussen kortere overgangsfases. Als we de
laatste vijfhonderd jaar bekijken, zien we dat het vroegmoderne overgangstijdperk wordt gevolgd door de moderniteit, die zelf onder te
verdelen is in een industriële moderniteit van na 1800 en het begin
van een tweede of geavanceerde moderniteit sinds 1960.
Deze indeling in allerhande maatschappijformaties en tijdperken is
meer dan een aangenaam tijdverdrijf. Zij ligt in het logische verlengde
van het fundamentele uitgangspunt van het religieuze moderniseringsparadigma, de reconstructie van alle religie in de moderniteit
vanuit de context van die moderniteit. Dit kan alleeen goed gedaan
worden wanneer de structurele kenmerken van elke maatschappijformatie zo accuraat mogelijk zijn omschreven. Zo zullen we (in
hoofdstuk 9) de basisstructuur van de moderniteit omschrijven als
de combinatie van functionele differentiatie, organisatievorming en
individualisering. Vervolgens wordt dan onderzocht hoe de actoren
deze moderne omgeving inzetten om religie te construeren.
Dat mag niet deterministisch worden begrepen. Zoals gezegd
haken de actoren actief en creatief in op de mogelijkheden en
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beperkingen, de kansen en de dreigingen die de context – in casu
de moderniteit – hun biedt. Het maken en hermaken van religie is
‘open-ended’. Er zijn, in de moderniteit niet anders dan voorheen,
vele religies mogelijk, orthodoxe zowel als liberale. Steeds blijft religieuze activiteit ook een hachelijke onderneming: het kan lukken,
maar ook mislukken. Vanuit het antithesedenken en het secularisatieparadigma lag die uitslag al a priori vast: slechts aan de moderniteit
aangepaste, liberale religie kon – zij het met moeite – nog lukken, de
rest moest mislukken. Het religieuze moderniseringsparadigma laat
een dergelijke generieke verklaring niet meer toe. Men dient van elk
geval afzonderlijk te specificeren waarom iets lukt of mislukt. Om
het concreet te maken: de secularisatie in Europa is geen gevolg van
de moderniteit op zich, maar van de specifieke moeilijkheden waarin
de grote Europese kerken terechtkwamen in de overgang naar de
geavanceerde moderniteit.
In de geschiedenis van de laatste drieduizend jaar volgen de
maatschappijformaties van de geavanceerde agrarische civilisaties,
de vroegmoderne tijd, de industriële en de geavanceerde moderniteit
elkaar op. Vanuit het adagio ‘elke maatschappijformatie haar religie’ geeft dat drie delen (de vroegmoderne overgangstijd wordt niet
apart behandeld). Ten eerste de dynamiek van religie en de opgang
van grote wereldreligies in de geavanceerde agrarische civilisaties
(deel II). Vervolgens de grote transformatie die religie en de religies
ondergaan bij de overgang naar en intrede in de moderniteit (deel
III). Ten slotte een analyse van de evolutie van de laatste decennia
vanuit de idee dat de moderniteit – en dus ook religie – in een nieuwe
fase getreden is (deel IV). In elk deel gaat het om de nauwe relatie
tussen een historische maatschappijformatie en de positie, vormgeving en dynamiek van religie in dat tijdvak. In het tweede deel wordt
betoogd dat wereldreligies slechts konden ontstaan en doorgroeien
in geavanceerde agrarische civilisaties. Deze religies zijn zeer nauw
verweven met de structuur van agrarische civilisaties – de alliantie van politiek en religie en de hiërarchische opdeling in een kleine
elitaire stand tegenover de rest van de bevolking. Met de overgang
van de agrarische civilisaties naar de moderniteit voltrekt zich in de
wereldgeschiedenis een breuk van de eerste orde, een omwenteling
die enkel te vergelijken is met die andere grote overgang, die van
jagers-/verzamelaarsculturen naar agrarische samenlevingen. Alles
verandert fundamenteel en dus ook religie. Ook de wereldreligies die
de overgang zonder moeite – en dat is historisch een merkwaardigheid! – overleven, nemen een nieuwe gedaante aan. De these van The
Great Transformation (Polanyi,1944) of van ‘The great Western Trans-
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mutation’ (Hodgson, 1993:44-71) en de gevolgen daarvan voor religie
vormen het onderwerp van het derde deel van dit boek. Maar ook
de moderniteit zelf kent perioden van diepgaande transformatie. De
recente ontwikkelingen en religieuze trends worden veel begrijpelijker wanneer we uitgaan van een nieuwe overgang sinds 1960. Zij
brengt ons, zoals het vierde deel zal aantonen, in een nieuwe fase van
de moderniteit – en in een grondig vernieuwd religieus landschap.

2.3. Drie niveaus van religie: religieus veld, religies en
individuele religiositeit
Een tweede reeks van elementaire onderscheidingen betreft het differentiëren van drie niveaus van religie: religieus veld, religies, religiositeit (zie in dezelfde zin Smith, 1998, Stark, Finke, 2000: hfdst. 4,
6 en 8, Dobbelaere, 2002 en Beyer, 2006). Met ‘religieus veld’ is het
macroniveau van religie bedoeld, het gevarieerde domein van religies
en religieuze communicatie en interactie, dat gericht is op de relatie
immanentie-transcendentie. In het ‘rational choice’-paradigma duidt
men dit niveau aan als religieuze markt of religieuze economie, in de
systeemtheorie als religieus systeem. Binnen dat grote religieuze veld
zijn er op mesoniveau vele religies (in het meervoud) en religieuze
bewegingen en groeperingen actief. Religies – oud of jong, groot of
klein, zwaar of licht geïnstitutionaliseerd – zijn te zien als particuliere
wegen naar en specificaties van de omgang met het transcendente
(bijvoorbeeld de christelijke kerken, nieuwe religieuze bewegingen,
enz.). Op het microniveau ten slotte situeren zich de individuele religiositeit en de religieuze interacties tussen de individuen. Religie in
het enkelvoud verwijst naar alle drie niveaus samen en is de evenknie
van andere maatschappelijke sectoren als politiek, economie, wetenschap of kunst. Telkens wanneer ik religie in het enkelvoud schrijf,
bedoel ik religie in deze omvattende betekenis.
Dit eenvoudige onderscheid tussen religieus veld, religies en
individuele religiositeit is rijk aan gevolgen. In de kerkgeschiedenis
werd dat onderscheid lange tijd niet gemaakt en stond religieus veld
gelijk met christendom en christendom op zijn beurt met door de kerk
voorgegeven overtuigingen en praktijken die de gelovigen moesten
volgen. Deze gelijkschakeling van alle niveaus tot het niveau van
één particuliere religie is echter zeker sinds de jaren ‘60 niet meer
vol te houden. Ook in de landen met een kerkelijk monopolie zijn er
sindsdien zichtbaar vele religies actief. En de individuen, zo is duidelijk geworden, gaan heel eigenzinnig om met voorgegeven religieuze
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kaders. Syncretisme, tot voor kort een scheldwoord dat gereserveerd
werd voor de ‘wilde’ religiositeit van buitenkerkelijken, is, zo beseft
men nu, de algemene bestaansconditie. Het onderscheid tussen religieus veld, religies en religiositeit is niet alleen voor onze tijd interessant, maar ook voor de analyse van het verleden. Zo zullen we zien
dat in het religieuze veld van de geavanceerde agrarische civilisaties vaak meerdere hegemoniale religies ongemakkelijk naast elkaar
bestonden en dat ze slechts moeizaam en gedeeltelijk bij de bevolking
wisten door te dringen. De positie van het christendom in de Middeleeuwen in Europa is dus veeleer uitzonderlijk en was zeker in de
Vroege Middeleeuwen ook niet zo totaal als het na 1500 wel leek.
De opgave wordt daarmee veel complexer. De religiegeschiedenis
is niet meer de geschiedenis van enkele wereldreligies en hun centrale
normatieve geloofswaarheden en praktijken. Het wordt nu veel meer.
Men moet zich een beeld proberen te vormen van de plaats en interne
dynamiek van een breed en complex religieus veld in een bepaalde
maatschappijformatie en van de veranderingen die dit religieuze veld
ondergaat bij overgangen naar een nieuwe formatie. In een dergelijk
religieus veld zijn er steeds vele religies en religieuze stromingen
actief, niet alleen de ons bekende wereldreligies, maar ook regionale
en lokale religies en huisreligies. Ten slotte mogen we er evenmin van
uitgaan dat de individuen denken en handelen in het verlengde van
die religies. Elk individu gaat individueel met zijn religie om en combineert vaak op zijn eigen wijze elementen uit verschillende religies.
De opgave wordt dus: ga binnen een tijdvak telkens na hoe religies in
het religieuze veld opereren en hoe de individuele religiositeit daarin
tot stand komt.
Het is een immense opgave, niet alleen door de omvang van de taak,
maar nog meer omdat we daarbij moeten rekening houden met het
gegeven dat we noodzakelijkerwijze denken vanuit onze eigen tijd
en maatschappij. Zonder het te beseffen dreigen we onze hedendaagse betekenissen – en de daaronder liggende opvattingen en
waarden – te projecteren naar het niet-Westen en naar het verleden.
Ook al is dat niet geheel te vermijden, het is goed dat recent onderzoek ons daarvan veel bewuster heeft gemaakt (zie o.a. Smith, 1990,
1998 en Beyer, 2003). Het begint al met de categorie ‘religie’. Buiten
het Westen hanteerde men andere begrippen en was er gewoonweg
geen exclusief overkoepelend begrip. In het oude Griekenland sprak
men, naargelang de religieuze dimensie die geaccentueerd werd, van
religieuze orde, vroomheid, godvrezendheid, offerdienst. In het Sanskriet werden eveneens meerdere begrippen gebruikt, zoals dharma
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(wet, orde), sruti (horen), bhakti (gelovige verering van een godheid),
sraddha (geloof in een godheid) (Dierse, 1992). In het vroegmiddeleeuwse China verwees men naar een religie door gebruikmaking van
de naam van de stichter, dao (de weg) of fa (wet, methode, regel),
maar een equivalent van het westerse geloof (belief, faith) was er uitdrukkelijk niet bij (Campany, 2003:299-307). De term ‘religie’ is dus
van westerse komaf en in zijn huidige betekenis – evenals moderniteit
– van recente datum. Het woord stamt af van het Latijnse ‘religio/
religiosus’, gewoonlijk etymologisch verklaard als band, verbinding.
Bij de Romeinen was het nog een cultische term die verwees naar de
zorg en nauwgezetheid die men bij de uitvoering van rituelen in acht
moest nemen. In de overgang naar de Middeleeuwen ging men het
ruimer gebruiken voor het methodische leven van monniken en hun
‘religieuze orde’. Zijn moderne betekenis dateert pas van na 1500
en vooral na 1700, toen men via de ontdekkingsreizen enerzijds en
de splitsing van het christendom in meerdere confessies anderzijds
een begrip nodig had om al deze uiteenlopende vormen van ‘religieus’ gedrag onder één noemer onder te brengen (Smith, 1998:269271). Het begrip ‘wereldreligie’ is van nog latere datum. Het werd
gelanceerd in de negentiende eeuw en maakte pas na 1870 opgang
(Masuzawa, 2005). Terwijl in het begin de neiging bestond om alleen
het christendom als wereldreligie – en dus als echte religie die er toe
doet – te zien, ging men allengs steeds meer wereldreligies erkennen.
Verder kwamen in dezelfde tijd meerdere, nu algemeen gangbare
benamingen voor niet-westerse wereldreligies in omloop, dankzij de
geschriften van westerse reizigers, missionarissen en godsdienstwetenschappers: ‘hindoeïsme’ tussen 1780 en 1820 (Sweetman, 2005:12), ‘boeddhisme’ in de jaren na 1800 (Almond, 1988:7-14), ‘taoïsme’
en ‘confucianisme’ nadien (Smith, 1998:276). Let op de ‘ismen’ in de
benamingen, waarmee de problematische indruk werd gewekt dat
systemen van geloofsstellingen de essentie van (deze) religie(s) zijn.
Niettemin namen de Aziatische aanhangers van deze religies zelf snel
de westerse terminologie over.
In de moderniteit werd dus pas de terminologie gecreëerd die
ons toelaat het religieuze domein wetenschappelijk te onderzoeken.
En omdat in die terminologie onze opvattingen en waardeoordelen
verborgen zitten, is de kans op ernstige vertekeningen en anachronismen groot. Drukken wij met onze westerse categorieën niet onder de
hand onze westerse zienswijze en het christendom als voorbeeldreligie door, bijvoorbeeld met de opvatting van religie als een van andere
levenssferen onderscheiden veld, van religies als georganiseerde en
gesystematiseerde geloofsstelsels, van het hindoeïsme als één religie,
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van het confucianisme als gesticht door Confucius? Het is belangrijk
dat we ons bewust zijn van deze gevaren en dat we oppassen zowel
voor een al te snelle interpretatie van niet-christelijke religies volgens
de mal van het christendom als voor een identificatie van moderne
met voormoderne religieuze situaties. Het gevaar dat dit in dit boek
onderhands gebeurt, is niet denkbeeldig. Het voorstel om dergelijke
begrippen dan maar niet te hanteren, leidt echter nergens heen. Ten
eerste hebben we nu eenmaal begrippen nodig en krijgen deze altijd
vorm en betekenis in een bepaalde context. Zeer vele – om niet te zeggen: bijna alle – cruciale concepten die we in de mens- en cultuurwetenschappen hanteren, hebben een westerse oorsprong en moderne
betekenis (voorbeelden zijn ‘moderniteit’, ‘economie’, ‘maatschappij’), een onvermijdelijk gevolg van het feit dat de moderniteit eerst
doorbrak in het Westen. Naarmate de niet-westerse wereld verder
moderniseert en in wetenschappelijk onderzoek gaat participeren,
zal deze scheeftrekking verminderen. Ten tweede kunnen we enkel
dankzij een voortschrijdende opeenvolging van studies en kritiek
vooruitgang boeken, dit is: meer inzicht in onze vooroordelen krijgen
en beter leren omgaan met terminologie, theorie en empirie. Enkele
patente eenzijdigheden werden op deze wijze al gecorrigeerd (bijvoorbeeld de identificatie van wereldreligie met christendom en de al
te zeer door het christendom geïnspireerde omschrijving van religie
als geloof of geloofsstelsel). Het sterkste is nog wel hoeveel inzichten
met deze contextgebonden begrippen verworven kunnen worden!
Ten slotte bewijst deze conceptuele kritiek hoezeer het religieuze veld
in de moderniteit op een totaal nieuwe leest geschoeid werd. Als de
categorieën om over religie(s) te spreken al zo volkomen veranderd
zijn, hoeveel te meer dan niet de religie(s) zelf!

DEEL II
AXIAAL EN HEGEMONIAAL
DE OPKOMST VAN WERELDRELIGIES IN
GEAVANCEERDE AGRARISCHE CIVILISATIES

De religieuze moderniseringsbenadering stelt dat alle religie – het religieuze veld, de religies en de individuele religiositeit – in de moderniteit door en door modern is en haar bestaan en evolutie slechts
vanuit deze inbedding in de moderniteit begrepen kunnen worden.
Dit uitgangspunt impliceert dat religie in andere tijden evenzeer een
eigentijdse, creatieve schepping in die tijd en maatschappij was. Concreter: aangezien agrarische civilisaties een heel andere maatschappijformatie uitmaken dan moderne samenlevingen, zal ook de religie in agrarische civilisaties van een heel andere orde zijn dan in de
moderniteit. Slechts wanneer we weten hoe religie(s) functioneerde(n)
in agrarische civilisaties, kunnen we begrijpen hoezeer religie(s)
veranderde(n) in de overgang naar en in de moderne samenleving.
Er is nog een tweede kwestie. Wanneer we religie vergelijken
met politiek, economie, wetenschap, kunst enzovoort, valt de dominante aanwezigheid op van enkele grote religies en dat gedurende
bijzonder lange tijd. De grootste religies van vandaag – christendom
(2 miljard), islam (1,2 miljard), hindoeïsme (800 miljoen) en boeddhisme (400 miljoen) – groeperen meer dan zeventig procent van de
wereldbevolking. Zij dateren allen uit deze periode van de geavanceerde agrarische civilisaties. Er waren in die tijd nog een paar andere
grote religies actief, zoals confucianisme, taoïsme en zoroastrisme. En
een aantal kleinere religies, zoals jodendom, manicheïsme, jaïnisme
die eveneens een universalistische religieuze boodschap uitdroegen,
maar om velerlei redenen niet zo groot zijn geworden. Hoe is het
te verklaren dat dergelijke universalistische (of axiale) religies in de
geavanceerde agrarische civilisaties ontstonden en dat enkele ervan
in die tijd reeds een opgang tot grote religies, tot wereldreligies konden doormaken?
Het fundamentele onderscheid tussen voormoderne en moderne
religie en de groei van enkele grote religies in geavanceerde agrari-
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sche civilisaties vormen dus de twee centrale, uit te diepen onderwerpen van dit deel. Uitkijkend naar theorieën die daarbij behulpzaam
zouden kunnen zijn, ben ik op twee beloftevolle pistes gestuit.
Voor de analyse van agrarische civilisaties steun ik op het werk
van Ernest Gellner (1983 en 1988) en zijn leerling Michael Mann
(1986). In Plough, Sword and Book uit 1988 – de titel verwijst naar de
drie centrale groepen in agrarische civilisaties: boeren, adel en clerus
– ontvouwt Gellner een globale visie op de wereldgeschiedenis en
legt hij uit waarom uitgerekend het Westen op haast miraculeuze
wijze een uitweg uit de agrarische samenleving wist te vinden. In
Nations and Nationalism uit 1983 poneert hij dat nationalistische
bewegingen en nationaal gelegitimeerde staten niet voormodern
zijn, maar gelieerd aan de moderniteit en schetst hij als contrast een
structureel model van agrarische civilisaties, waarop ik zal voortbouwen. Michael Mann ontleedt in het eerste deel van The Sources
of Social Power uit 1986 de evolutie van politieke rijken in de agrarische civilisaties, in het bijzonder de dialectiek tussen centraliserende
en decentraliserende krachten. Ik zal de grote religies in agrarische civilisaties in gelijkaardige zin interpreteren als religieuze rijken die de decentraliserende krachten die vóór de moderniteit zo
sterk waren – moeizaam en nooit volledig – wisten te bedwingen.
Het tweede theoretische anker vormt de theorie over axiale religies van Jaspers (1949), Eisenstadt (1982, 2003) en diens geestverwanten en leerlingen (zie Eisenstadt, 1987, 1992 en Arnason, Eisenstadt, Wittrock, 2005a). De filosoof Karl Jaspers benadrukt in Vom Ursprung und Ziel der Geschichte uit 1949 de merkwaardige gelijktijdigheid in het eerste millennium voor Christus van de opkomst van de
grote wereldreligies en filosofische stromingen in Griekenland, het
Midden-Oosten, India en China. Hij noemt die tijd de ‘Achsenzeit’
(assentijd of spiltijd, in het Engels ‘axial age’). De historisch socioloog
Shmuel Eisenstadt heeft die idee van axiale religies vanaf de jaren ’80
opgenomen en verder uitgewerkt.

Hoofdstuk 3
Agrarische civilisaties
3.1. Een stukje wereldgeschiedenis
Zoals gezegd begint de opgang van de wereldreligies en de kleinere
universalistische religies pas vanaf het eerste millennium voor Christus. Ze ontstaan evenwel niet her en der verspreid over de hele wereld,
maar in slechts drie gebieden, die in of aan de rand van de meest
geavanceerde civilisaties van die tijd gelegen zijn: het Midden-Oosten
(zoroastrisme en jodendom, waarbij later christendom, manicheïsme
en islam komen), Noord-India (o.a. hindoeïsme, boeddhisme, jaïnisme)
en China (o.a. confucianisme, taoïsme, mohisme). Waarom dat zo is
en, vooral, hoe enkele axiale religies zich vanuit die gebieden konden
opwerken tot wereldreligies is het onderwerp van dit deel. Laat me
echter beginnen met de situering van deze ontwikkelingen in het geheel
van de wereldgeschiedenis (er zijn meerdere excellente overzichten,
zo onder meer McNeill, 1963, Ponting, 2000, Cook, 2003, McNeil,
McNeil, 2003; inzake religie is Bellah, 1964 nog steeds onovertroffen).
Sinds het ontstaan van de huidige mensensoort – sinds bijna
200.000 jaar dus – hebben de mensen in drie, heel verschillende
maatschappijtypes geleefd. De eerste samenlevingen waren jagers-/
verzamelaarsculturen. Men bedreef daarin nog geen landbouw of
veeteelt, maar leefde in kleine groepen van het voedsel dat men vond
of najoeg. Hun religieuze wereld werd bevolkt door geesten die zij
overal aanwezig zagen, zowel in de natuur als in de mensen. Via
mythen, magie en rituelen probeerde men met die geestenwereld om
te gaan en haar te beheersen. De religies van die volkeren worden
daarom vaak onder de verzamelnaam ‘animisme’ samengebracht.
Maar er zijn ook andere, niet-inhoudelijke benamingen in omloop,
zoals primitief en, recenter, primair of primordiaal.
Vanaf het einde van de laatste ijstijd – vanaf 10.000 voor Christus –
ging men op enkele plaatsen over van het verzamelen en jagen op
het telen van gewassen (graan en, later, rijst zijn de belangrijkste) en
het kweken van vee (varkens, pluimvee, runderen, later ook paarden
en kamelen). Zowel sedentaire landbouwmaatschappijen als nomadische veeteeltculturen (zoals de Masaï en de Mongolen) kwamen
voort, maar slechts na lange tijd, uit deze agrarische of neolithische
revolutie – de uitdrukking werd naar analogie met de industriële
revolutie bedacht door Gordon Childe. De overgang vond eerst plaats
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in het Midden-Oosten, daarna in China en vanaf het vierde millennium voor Christus ook in Amerika. Vanuit deze oorsprongsgebieden – van minimaal twee (Midden-Oosten en Midden-Amerika) tot
maximaal een tiental, men is er nog niet uit – verspreidden landbouw
en veeteelt zich door migratie en diffusie nadien langzaam over het
grootste deel van de wereld. In religieus opzicht verschilden de eerste,
nog eenvoudige agrarische samenlevingen nauwelijks van de jagers-/
verzamelaarsculturen. Wel werden logischerwijze geesten en rituelen
die met vruchtbaarheid te maken hadden, belangrijker. Met de uitdieping van de agrarische revolutie kwamen na verloop van duizenden
jaren de revolutionaire gevolgen duidelijker naar voren, vooral in de
sedentaire landbouwmaatschappijen. De bevolking vestigde zich op
vaste plaatsen in dorpen en steden en groeide dankzij de stijgende
landbouwopbrengsten. De beschikking over meer voedsel liet ook
toe dat een aantal mensen – militaire en politieke leiders, priesters,
kooplui en sommige ambachtslui – vrijgesteld werden van landbouw.
Zo konden complexere agrarische samenlevingen ontstaan en – met
de opkomst van steden, schrift en staten – vanaf 3500 voor Christus
heuse agrarische civilisaties, opnieuw eerst in het Midden-Oosten
(Mesopotamië). Met de civilisaties groeiden ook de steden met gespecialiseerde ambachtslui en kooplui, ontstond er een zeer ongelijke
klassendeling tussen landbouwers en een militair-politieke elite, kwamen er politieke rijken, werden georganiseerde oorlogsvoering, schrift
en metaalbewerking ingevoerd. Deze grondige verandering van het
samenleven raakte ook het religieuze domein (ik volg de beschrijving van Bellah, 1964:364-366). De springerige en vaag omschreven
geesten werden gepreciseerd tot goden die men, nu met priesters als
tussenpersonen, via offers gunstig probeerde te stemmen. Deze polytheïstische religies zijn nog steeds erg lokaal en gebonden aan stad,
streek of stam. Maar in het kielzog van de veroveringstochten door
politieke rijken konden de religies van de veroveraars zich reeds over
grotere gebieden, zij het enkel bij de collaborerende elites, verspreiden. Het is in deze wereld van agrarische civilisaties en polytheïstische religies dat zich vanaf het eerste millennium voor Christus een
nieuw type religies – universalistische of axiale religies – aandienen.

3.2. Een structureel model van agrarische civilisaties
Ernest Gellner (1983:9) levert ons een eenvoudig, maar krachtig model
waarmee we, in zeer algemene termen, de grondstructuur van agrarische civilisaties kunnen beschrijven (zie schema 1).
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De basis van de agrarische civilisaties wordt gevormd door agrarische gemeenschappen, kleine dorpen en gehuchten waarin de boeren, lijfeigenen en ander arm werkvolk – tachtig à negentig procent
van de bevolking (Crone, 1989:15-16) – leefden en werkten. Zij waren
ongeletterd en leefden in onhygiënische en penibele omstandigheden.
Schaarste hing hun als een permanente dreiging boven het hoofd.
Men schat dat in de Middeleeuwen in Europa, buiten de vruchtbaarste streken, de opbrengst van de oogst slechts 2,2 tot 6,5 keer groter
was dan het gebruikte zaaigoed (Mann, 1986:265). Het was een lokale
wereld, maar niet gesloten voor invloeden van buitenaf. De dorpelingen hadden contact met aanpalende dorpen, waren opgenomen in
regionale culturen met hoofddorpen en steden, waren onderworpen
aan mobielere elites, kregen bezoek van rondtrekkende handelaars,
enzovoort (zie de verbindingslijnen voor één casus in schema 1).
Allerlei invloeden van buiten drongen er dus door, maar hun eigen
actieradius was beperkt. Zij waren indien niet rechtens dan toch door
de aard van hun werk gebonden aan de grond. Economisch waren
de dorpen in hoge mate zelfvoorzienend: slechts een gering aantal
levensnoodzakelijke goederen (metaal, zout, e.a.) werd verhandeld.
Politiek hadden ze geen deel aan het bestuur van de agrarische civilisatie. Ook in cultureel opzicht was segmentatie op lokaal en regionaal vlak troef: ‘Each village, district, province ( ...) would have its
own spirits, deities or patron saints, holy places, festivals, ancestral
customs, weights and measures, dialect, types of clothing...’ (Crone,
1989:92).
De lokale en regionale gemeenschappen werden verticaal gedomineerd door mobiele elites. Het waren grootgrondbezitters (aristocratie), religieuze elites, soms ook grote kooplui en bankiers. Zij
leefden van het surplus dat ze van de agrarische gemeenschappen
wisten los te peuteren. Het was een kleine groep, gewoonlijk minder dan twee procent van de bevolking (Crone, 1989:15). Maar zij
belichaamde de civilisatie, die zij militair, politiek, cultureel en commercieel bestuurde. Deze heersende elites hielden wel veel bovenlokaal contact met elkaar en vormden een eigen maatschappij boven de
lokale gemeenschappen: ze keken neer op het plebs, belichaamden
een apart ethos, spraken vaak een andere taal en accentueerden de
standsverschillen.
Kenmerkend voor agrarische civilisaties en in flagrante tegenstelling tot moderne samenlevingen is de geringe penetratiegraad van
boven en beneden. De lokale gemeenschappen waren weinig geïntegreerd in en schaars geïnformeerd over de wereld van de hen overkoepelende civilisatie. Omgekeerd waren de elites weinig tot niet
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Schema 1: structuurmodel van agrarische civilisaties
Aristocratie

Religieuze elites

Steden

Boerendorpen

Bron: geïnspireerd door Gellner, 1983:9, met aanpassingen

geïnteresseerd in de onderworpen bevolking, op de significante uitzondering van sommige axiale religieuze elites na – ik kom daar nog
op terug. Toch waren er vele verbindingen en ze waren van het grootste belang. De boerengemeenschappen hadden belang bij politieke
stabiliteit. Bij oorlogen werden ze meedogenloos gebrandschat en
waren hongersnood en ziekten hun deel, met niet zelden een daling
van de bevolking tot gevolg. Orde – ‘de goede koning’ – was veruit te
verkiezen boven wanorde. De integratie in grotere rijken bevorderde
bovendien de handel in basisgoederen en de verspreiding van nieuwe
teelten en landbouwmethoden. De elites, die leefden van afdrachten
en spandiensten, hadden de agrarische gemeenschappen veel meer
nodig en intervenieerden dus nadrukkelijk, vooral door de inning van
belastingen – meestal in natura – en de organisatie van corveewerk
(versterkingen, wegen, enz.). Zeker waar de heer op het platteland
woonde – zoals lange tijd in Europa in de Middeleeuwen – nam hij
het daadwerkelijke bestuur zelf in handen, meestal geholpen door
een intermediair (zijn vrouw en/of een rentmeester).
Naast de lokale boerengemeenschappen en de mobiele politieke
en religieuze elites vormen de steden een derde essentieel onderdeel
van agrarische civilisaties. Gellner schenkt hun ten onrechte minder aandacht. Maar agrarische samenlevingen worden pas als civi-
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lisaties beschouwd wanneer er naast een vorm van staat en schrift
steden aanwezig zijn. Er woonden maar weinig mensen in steden
– in 1800 nog steeds slechts 2,5 % van de wereldbevolking in steden
vanaf 10.000 inwoners (Ponting, 2000:802) tegenover meer dan de
helft nu – maar zij vormden de knooppunten bij uitstek in het dun
geweven web van de bovenlokale communicatie. Steden waren de
politieke centra waarin de heersende elites woonden of een verblijfsplaats hadden en van waaruit de civilisaties bestuurd werden. Zij
waren ook de thuisbasis van handelaren en ambachtslui die cruciale
goederen, in de eerste plaats voor de elites, produceerden en verhandelden. In vergelijking met de moderne steden waren zij klein
– meestal minder dan 20.000 inwoners – maar de hoofdsteden van
de grote rijken waren toen al echte metropolen (in Loyang in China
en in Rome woonden in 150 na Christus ongeveer een half miljoen
mensen (Ponting, 2000:263)). Als bovenlokale draaischijven waren de
steden verzamelplekken van divers volk: militairen, hovelingen en
bondgenoten uit de diverse provincies, kooplui uit verschillende landen, klerken, priesters en intellectuelen, allerlei rondtrekkend volk op
zoek naar geluk en een beter leven. Hier konden nieuwe stromingen
het gemakkelijkst voet aan de grond krijgen. Om die reden groeiden
de gemeenten van Jeruzalem (tot 70 na Chr.), Antiochië en Rome na
de dood van Jezus snel uit tot de centra van het jonge christendom,
terwijl Jezus zelf toch hoofdzakelijk in Galilea had gepredikt. De grote
steden waren plekken van culturele en religieuze innovatie. Zo is het
ook vandaag nog.
Dit structuurmodel is een krachtig model omdat het zo goed de twee
centrale spanningen onderkent die alle agrarische civilisaties parten spelen: de horizontale, territoriale spanning van vereniging en
verbrokkeling en de verticale, sociale spanning van boven en onder.
In vergelijking met onze tijd was er in agrarische civilisaties weinig
bovenlokale communicatie en verliep deze vooral tussen leden van de
elites (met hun gevolg en soldaten) en tussen de steden. Civilisaties
verheffen zich als baldakijnen boven de lokale agrarische gemeenschappen en zijn dus sterk territoriaal gefragmenteerd. Dat geldt zelfs
voor de elites. Het leven speelt zich vooral af in kleinere entiteiten
waar men elkaar persoonlijk kent: aan de aristocratische hoven, in de
kooplui- en ambachtsgilden, in de priestergemeenschappen. Agrarische civilisaties zijn dus helemaal geen monolithische blokken, maar,
integendeel, intern heterogeen. De fragmentatie stopt trouwens niet
aan de poorten van dorp, stad of tempel, maar zet zich binnenin voort.
Onder zulke omstandigheden hebben alle bovenlokale bewegingen

52

AXIAAL EN HEGEMONIAAL

– zowel politieke als religieuze rijken – het moeilijk om de mensen te
bereiken en de boel bij elkaar te houden.
Gellner beschouwt agrarische samenlevingen als fundamenteel
statisch: ‘The Agrarian Age was basically a period of stagnation,
oppression and superstition’ (1988:22). Niet door vooruitgang, maar
slechts met een dosis geluk en omdat de agrarische adellijke en religieuze elites het te laat beseften, wist men in Europa een achterpoortje
te vinden dat naar de moderne samenleving leidde (Gellner, 1988:
247-249: ‘acorn or gate’). Dit negatieve oordeel laat ik voor rekening
van Gellner. Mijns inziens schenkt hij te weinig aandacht aan de groei
die op velerlei gebied, weliswaar langzaam en met vele terugvallen,
te zien is: de groei van de bevolking alsmede van productie, techniek,
handel en steden, de verbetering van de slagkracht van legers en van
het organisatievermogen van de politieke rijken en staten, de toenemende alfabetisering en kennis, de verdichting van de wederzijdse
penetratie van boven en beneden (zie Mann, 1986:518-541). Het oude
Sumerië en Egypte van rond 2500 voor Christus kunnen niet op één
lijn gesteld worden met de geavanceerde beschavingen van Rome of
Han China rond het begin van onze jaartelling. Axiale religies bloeien
pas in zulke geavanceerde agrarische civilisaties. Met de tijd worden
de segmentaties steeds verder doorb oord en raken de lokale agrarische gemeenschappen, vooral in de centrumgebieden, steeds dieper
in de civilisatie betrokken. In het bijzonder de toekomstige wereldreligies wisten daar goed op in te spelen en groeiden zo uit tot grote
en invloedrijke religies. Chronologie is dus van het grootste belang.
Niet omdat er een vooruitgangsmechanisme in de geschiedenis verborgen zit, maar omdat elk nieuw stadium een platform met nieuwe
ontplooiingsmogelijkheden biedt. Wel blijven al deze beschavingen
vóór 1750 gestoeld op landbouw en veeteelt en gaan ze gebukt onder
de genoemde interne spanningen. Het is dus verantwoord om ze
alle als agrarische civilisaties te beschouwen en hen vanuit eenzelfde
structuurmodel te analyseren.

3.3. Het religieuze veld in agrarische civilisaties:
een eerste verkenning
Het spreekt vanzelf dat de zojuist geschetste structuur van agrarische civilisaties de religie in die samenlevingen – het religieuze veld,
de religies en de individuele religiositeit – ten diepste tekent. Met
de geschiedenis van het christendom in Europa voor ogen zijn wij
geneigd te denken dat het normaal is dat de hele bevolking in één
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religie opgenomen is en dat enkel het pluralisme van de moderniteit
daar recentelijk verandering in heeft gebracht. Niets is minder waar.
Religieuze monocultuur over een uitgestrekt gebied was altijd al uitzonderlijk en werd bovendien pas mogelijk in een laat stadium van
agrarische civilisatie. In agrarische samenlevingen en civilisaties zijn
territoriale en sociale fragmentatie en verbrokkeling zowel van het
religieuze veld als van de religies veeleer de normale toestand en is
de – steeds beperkte – overkoepeling door grote religies de krachttoer
die moet worden verklaard.
De begintoestand van een uitgestrekt territorium is dus religieus
pluralisme, juister uitgedrukt: gesegmenteerd extern pluralisme. Vele
lokale culturen leiden immers tot even zovele lokale religies. De opgang
van agrarische civilisaties maakt dit gesegmenteerde religieuze pluralisme, zeker in het begin, niet ongedaan. Zowel de nog sterk aanwezige territoriale verbrokkeling als de nieuwe sociale scheidslijnen
moedigden immers het bestaan van vele religievarianten en religies
aan. Wel werden bij toenemende integratie van een agrarische civilisatie de religies veel meer met elkaar verknoopt. Interactie tussen en
verknoping van religies was ook voordien geen onbekende, maar door
de groei van bovenlokale contacten in agrarische civilisaties gebeurde
dat nu veel meer. Het is daarom vaak onduidelijk of men in een gegeven territorium van verschillende religies dan wel van varianten van
één religie moet spreken. Nemen we als voorbeeld het oude Israël
van vóór de Babylonische gevangenschap. Albertz (1996) gaat uit van
één religie met veel intern religieus pluralisme (familie- en lokale
religies en op regionaal vlak ‘polyjahwisme’) terwijl Zevit (2001) zijn
boek demonstratief de titel The Religions of Ancient Israël meegeeft.
In agrarische civilisaties zijn er dus verschillende religies of religievarianten te vinden, zowel territoriaal als sociaal. Op het laagste
territoriale niveau worden in familie- of huisreligies huisgoden en
voorouders vereerd. De families nemen als bewoners van een lokale
gemeenschap tevens deel aan de activiteiten die in het kader van de
lokale religie georganiseerd worden. Deze lokale religies zijn dan
weer ingebed in regionaal werkzame voorstellingen en praktijken
(Van der Toorn e.a., 2004). Religies en religievarianten verschillen
ook in sociaal opzicht. Sociale groepen markeren hun eigenheid
onder meer door eigen religieuze accenten te leggen. Zelfs binnen
eenzelfde gebied liep de religie van het koninklijke hof, stadsbewoners en aanpalende boerengemeenschappen soms sterk uiteen. Voor
vreemde veroveraars kon de eigen religie één van de middelen zijn
om het standenverschil met de overwonnen bevolking uit te drukken
(bijvoorbeeld in de ariaanse Germaanse vorstendommen van de 5de
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tot de 7de eeuw). Territoriale fragmentatie en sociale distinctiedrift
zorgen dus in agrarische civilisaties voor een grote mate van religieus pluralisme, zowel extern pluralisme, tussen religies, als intern
pluralisme, tussen varianten van ‘eenzelfde’ religie (de laatste term
ontleen ik aan Albertz, 1996). Van religieuze strijd in de strikte zin
horen we niettemin weinig. Vooreerst was religie – zoals taal, kledijen eetgewoonten – een vanzelfsprekend onderdeel van de particuliere cultuur van een bepaalde bevolking. De religies hadden geen
universele pretenties. Behoorde je tot de stam van de Eburonen, dan
volgde je ook de religie van de Eburonen. Bovendien werden mogelijke spanningen als gevolg van verschillen in religie getemperd doordat polytheïstische religies in elkaar konden schuiven door goden en
religieuze praktijken van elders te laten integreren. Ook in ver verwijderde religies konden, wanneer zij met elkaar in contact kwamen,
dergelijke ‘vertaal’-processen op gang komen. Zo konden regionale
goden elders opduiken – ‘migrerende goden’ (Graf, 2004:7-11) – en
bovenregionale goden aan lokale goden gekoppeld worden (bijvoorbeeld Amon-Re, zie Assmann, 2004:24-26).
Met de agrarische civilisaties, in het bijzonder met de opgang van
politieke rijken, dient zich behalve de sterkere verknoping nog een
tweede belangrijk nieuw feit aan: hiërarchie, met name territoriale en
sociale overkoepeling door rijkselites. De gedwongen integratie van
de bevolking in één of meerdere politieke rijken bracht niet alleen
meer onderlinge contacten en uitwisselingsprocessen op gang, maar
ook een hiërarchie tussen de religie van de rijkselites en de gevarieerde lokale, regionale en sociale religies. De politieke hegemonie
van de politieke elites gaf aan hun cultuur en religie eveneens een
hegemoniale positie. De religies van de rijkselites zullen zich dus
gaan verspreiden: door legering van troepen, kolonisatie van streken,
bestuurlijke organisatie van het rijk enerzijds, door anticiperende aanpassing van regionale elites die zich, om hun positie veilig te stellen
en zo mogelijk te verbeteren, in het rijk willen integreren anderzijds.
Zo kunnen kleinere en grotere delen van een elitereligie – vaak de
hoofdgod, soms fracties van het pantheon, bepaalde rituelen, monumentale bouwwerken, eetverboden, enzovoort – doordringen in de
andere religies van de civilisatie. Ook het omgekeerde, de overname
door de veroveraars van (delen van) de religie van de overwonnenen,
gebeurt trouwens. De omvang van deze religieuze overnames is van
velerlei factoren afhankelijk. Eén zeer belangrijke factor is de algemene penetratiekracht van de politieke rijken. Zo was het Romeinse
rijk bijzonder goed georganiseerd en probeerde het de veroverde
gebieden op velerlei domeinen naar Romeins voorbeeld te model-
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leren. De Romeinse cultuur en religie waren navenant penetrant. De
Romeinen zorgden niet alleen voor de legering van garnizoenen en
de aanleg van wegen, maar schonken ook aandacht aan de latinisering van de leiders van de overwonnen volkeren, aan de verspreiding van gemeenschappelijke leefgewoontes (leven in villa’s, eet- en
kledijgewoontes), aan de stichting van steden en aan de oprichting
van Romeinse tempels. Zo groot was hun invloed dat in de meest
geromaniseerde gebieden vandaag nog steeds een van het Latijn afgeleide Romaanse volkstaal wordt gesproken. In het verlengde van hun
militaire, politieke en culturele macht werden de religies van de veroveraars dus tot hegemoniale krachten die eveneens bijdroegen tot
de integratie van een civilisatie.
Een derde hoofdfactor – naast integratiegraad van de civilisatie en
penetratievermogen van een politiek rijk – betreft het expansievermogen van de religie zelf. Hoe krachtiger en hoe meer veroveringsgezind
een religie is, des te groter is de kans op verspreiding. Zo komen we
bij de axiale religies. Want deze religies bezitten enkele kenmerken
die hen bijzonder geschikt maken voor grootschalige verspreiding en
impact: hun universalisme, de aanwezigheid van specialistengroepen
(priesters, monniken, geleerden) en de grotere autonomie ten aanzien
van de politieke heerschappij. Universalisme en autonomie drijven
hen naar de opname van nieuwe leden. Specialistengroepen zorgen
voor een betere organisatie van de religie en voor meer uitwerking
van de leer. Zij vormen de harde kern die bij voorspoed de expansie
leidt en in tijden van tegenspoed zich en de religie probeert hoog
te houden. Deze kenmerken maken hen bij uitstek geschikt om als
hegemoniale religies op te treden en om diep in de bevolking te penetreren. Zij kunnen intermediaire elites en lagere bevolkingsgroepen
integreren in een en dezelfde religie. De uitstraling van axiale religies
zal bijgevolg door de bank genomen groter zijn dan van vooraxiale
religies. Zo wordt het mogelijk dat één religie gaat gelden voor heel
veel en zelfs voor alle inwoners van een civilisatie, zoals het christendom in Europa na het jaar 1000. Maar dit laatste is toch uitzonderlijk. In China wedijverden steeds meerdere hegemoniale religies
met elkaar en konden zij de lokale en regionale religies nooit geheel
verdringen. Niet alle axiale religies zijn even expansief.

Hoofdstuk 4
Het ontstaan van axiale religies in geavanceerde
agrarische civilisaties
Dat een klein aantal grote religies zo imposant en bovendien zo ongelooflijk lang het religieuze veld domineert, vraagt om een verklaring.
Hoe dat in de moderniteit kon en kan, komt aan bod in de volgende
delen. Hier gaat het om de vraag hoe enkele religies in een wereld van
gefragmenteerde agrarische civilisaties zo groot konden worden. De
assentijdtheorie van Jaspers en Eisenstadt wijst op het ontstaan van
een nieuw, expansiever type religie: de axiale of universalistische
religies. Het hoe en waarom van de doorgroei van enkele axiale religies tot wereldreligies is het onderwerp van de volgende hoofdstukken.

4.1. De assentijdtheorie van Jaspers
Het boek Vom Ursprung und Ziel der Geschichte van de Duitse filosoof
Karl Jaspers (1883-1969) uit 1949 is een poging om na de desastreuze
Tweede Wereldoorlog het geheel van de geschiedenis opnieuw te
duiden en betekenis te geven. Hierin poneert hij onder meer dat de
huidige wereldreligies en de filosofie bijna gelijktijdig in het eerste
millennium voor Christus zijn ontstaan. In de geografisch ver van
elkaar verwijderde culturele centra van die tijd – China, India en
het Midden-Oosten (met inbegrip van Griekenland) – kwamen toen
nieuwe denksystemen en religies op, die tot de dag van vandaag onze
intellectuele en religieuze horizon bepalen. Deze tijd, de tijdsspanne
tussen 800 en 200 voor Christus met als centrum de jaren rond 500
voor Christus, noemde Jaspers ‘de assentijd’ (in het Nederlands ook
als ‘spiltijd’ vertaald) omdat het de belangrijkste as, dé intellectuele
en religieuze spil zou zijn in de wereldgeschiedenis. Hij staaft deze
stelling met verwijzingen naar het ontstaan van de filosofie in Griekenland en van het monotheïsme in het oude Israël, naar het optreden
van Zarathoestra (of Zoroaster) in Perzië, van Lao-Tse (taoïsme) en
Confucius in China, van Mahavira (jaïnisme) en Gautama Boeddha in
India en naar de heroriëntering van het hindoeïsme met de Upanishaden. Wereldhistorisch gesproken vinden al deze ontwikkelingen bijna
gelijktijdig plaats (Jaspers, 1949:20). Weliswaar zijn de twee religies
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met de meeste aanhang – christendom en islam – later ontstaan, maar
zij zijn nauw verwant met het jodendom. Terwijl, zo nog steeds Jaspers, de religieuze voorstellingen van de mens van vóór de assentijd
voor ons duister en vreemd zijn geworden en hun religies ons religieus niet meer aanspreken, lezen we de boeken van deze axiale religies en filosofen nog steeds en is hun voorstelling van en omgang
met het Heilige voor ons nog steeds normgevend: ‘Es entstand der
Mensch, mit dem wir bis heute leben’ (Jaspers, 1949:19).
Ik volg Jaspers in zijn stelling dat vanaf het eerste millennium voor
Christus een nieuw type religie – axiale of universalistische religies –
doorbreekt en dat deze ontwikkeling van wereldhistorisch belang is.
Maar tegelijk dienen er op zijn minst twee belangrijke kanttekeningen
bij zijn theorie te worden geplaatst.
Vooreerst laat Jaspers de axiale religies bijna kant en klaar uit het
hoofd van enkele geniale godsdienststichters – een soort superfilosofen – ontspringen. De latere geschiedenis is voor hem secundair, een
kwestie van verspreiding en institutionalisering van een in wezen
reeds volgroeide religie, een aanhangsel dat bovendien een bittere
bijsmaak heeft. Want na het creatieve genie (‘Schöpfertum’) van de
op eenzame hoogten levende stichter komt ‘die Fixierung von Lehrmeinungen und die Nivellierung’ (Jaspers, 1949:24). Slechts door deze
afdaling en corrumpering kan een religie volgens Jaspers massale
aanhang verwerven. Een dergelijke visie die de religiegeschiedenis
reduceert tot het denken van enkele grote figuren is niet houdbaar.
Niet enkel het denken of de geloofsbelijdenis van een religieuze elite,
maar de hele religie – met haar rituelen, ‘Sitz im Leben’, inbedding
in volk en maatschappij, enzovoort – is van belang. Het is ook niet
alleen de stichtingsfase die telt, maar de hele geschiedenis van een
religie. Ook al geeft een stichter de beslissende aanzet – en dat is bij
vele religies niet het geval – dan nog is veel, soms bijna alles, later tot
stand gekomen. De latere toevoegingen worden echter vaak wel aan
de stichter of de stichtingstijd toegeschreven. Zo wordt het leven van
de stichter – waar meestal weinig over bekend is – achteraf steevast
geïdealiseerd, volgestopt met latere denkbeelden en verrijkt met allerhande wonderverhalen – van Mozes of Lao-Tse wordt zelfs betwijfeld of ze ooit echt hebben geleefd. Omdat er altijd enige tijd, soms
meerdere eeuwen, verstrijken tussen het ontstaan en de eerste grote
periode van codificatie en institutionalisering, is er alle ruimte voor
latere toevoegingen en herzieningen. Zo werd de leer van Confucius,
die waarschijnlijk in zesde eeuw voor Christus leefde, pas tijdens de
Handynastie in de tweede eeuw voor het begin van onze jaartelling
gecodificeerd. Het is niet duidelijk hoeveel van de leer van Zara-
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thoestra, waarvan men nu aanneemt dat hij rond of vóór 1000 voor
Christus geleefd heeft – als hij al geleefd heeft – in het zoroastrisme
terug te vinden is. Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw is
men zich ook bewust geworden van de wereld van verschil die tussen de apocalyptisch en Joods denkende Jezus van Nazareth ligt en
de leer en institutie van het christendom van de vierde eeuw. Maar
niet alleen de fase van codificatie en eerste institutionalisering dient
te worden heropgewaardeerd als een tijd met een eigen waarde en
inbreng. Dat geldt ook voor de latere fasen, in het bijzonder voor
de moderniteit. Op elk moment van de geschiedenis van een religie
wordt de religie heruitgevonden – opnieuw geïnterpreteerd en vorm
gegeven – en vaak ook op een nieuw spoor gezet. Het is zoals een
bedrijf: al hebben de stichter en de begintijd een beslissende stempel
gedrukt, het bedrijf moet zich in elke tijd opnieuw op de markt bewijzen en dat leidt soms tot grondige heroriëntaties.
Een tweede probleem betreft de vraag of er wel van een ‘assentijd’
in de strikte zin van het woord kan gesproken worden. Meerdere
axiale religies – en niet van de minste – zagen immers het licht in een
tijd die ver verwijderd is van 500 voor Christus, de hypothetische as
van de wereldgeschiedenis. Zoals reeds vermeld zou Zarathoestra
volgens recent onderzoek niet in de zevende tot zesde eeuw, maar
rond het jaar 1000 voor Christus, volgens sommigen zelfs in de dertiende eeuw voor Christus hebben geleefd (Stausberg, 2002:26-31). De
‘ketterse’ farao Echnaton die Egypte regeerde van 1353 tot 1335 voor
Christus, probeerde nog enkele eeuwen vroeger, zij het vergeefs, een
naar het monotheïsme zwemende zonnecultus ingang te doen vinden. Nog meer problemen zijn er met de einddatum. De twee religies
met actueel de grootste aanhang zijn helemaal buiten de assentijd
ontstaan, het christendom in de eerste eeuw en de islam in de zevende
eeuw. Andere axiale religies zijn nog later ontstaan, zoals het sikhisme vanaf de zestiende eeuw en de Bahai religie in de negentiende
eeuw. Het heeft dan ook weinig zin om de assentijd te beperken tot
de eeuwen tussen 800 en 200 voor het begin van onze jaartelling. Met
Arnason, Eisenstadt en Wittrock (2005b) zou ik axialisering veeleer
willen beschouwen als een bundel van fundamentele innovaties, die
zoals bij alle belangrijke, historische innovaties – denk aan de landbouw en veeteelt, schrift, geld – eerst aarzelend en rudimentair begint
en met de tijd steeds duidelijkere contouren aanneemt, meer gewicht
krijgt en op ruimere schaal verspreid geraakt. Men kan blijven stellen dat de beslissende doorbraak naar axialiteit rond 500 voor Christus plaats vond en in de eerste eeuwen na Christus verworven was.
Vroegere ontwikkelingen kunnen dan beschouwd worden als eerste
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tekenen van deze innovatie, latere ontwikkelingen als uitdieping, verspreiding en variatie.
Mijn conclusie is dus dat de ‘assentijd’-these van Jaspers zinnig
is mits men haar historiseert, dat wil zeggen beschouwt als een serie
van geestelijke innovaties die klein en aarzelend aanvingen en met
de tijd in diepgang, belang en omvang toenamen. De assentijd als de
historische periode van de eeuwen rond 500 voor Christus is slechts
de beslissende doorbraak in een proces van axialisering, dat vroeger
begon en dat tot in onze tijd doorloopt. Anders geformuleerd: axialiteit als een serie van kenmerken wordt in de loop van de tijd, en
zeker in de moderniteit, meer en meer de religieuze norm. Dat verklaart waarom er na de historische assentijd nog nieuwe axiale religies (zoals christendom, islam, sikhisme) worden gesticht en axiale
religies steeds meer verspreid raken. Maar wat zijn dan de kenmerken
van deze axiale religies?

4.2. Een intellectuele en institutionele revolutie
De opgang van axiale religies is te beschouwen als een ware revolutie. Op religieus gebied gaan enkele axiale religies, veel nadrukkelijker dan hun voorgangers ooit deden, als hegemoniale wereldreligies
het hele religieuze veld van hun civilisatie – en soms zelfs daarbuiten – domineren. Hun kracht reikt tot ver buiten het louter religieuze
domein. Zo massaal is hun appel en zo bepalend hun modellerend
vermogen dat ze hele civilisaties naar hun model gaan boetseren en
dat wij die streken nog vandaag naar hun eertijds hegemoniale religie benoemen: het christelijke Europa, de islamitische civilisatie, het
hindoeïstische India, boeddhistisch Zuidoost-Azië, confucianistisch
China. Welke karakteristieken geven axiale religies deze revolutionaire kracht?
Van kapitaal belang is, om te beginnen, de nieuwe ervaring van
een hogere, almachtige Transcendentie. De godenwereld van de polytheïstische voorgangers was homologisch geconcipieerd (Eisenstadt,
1982:296): de transcendente wereld was zoals de aardse wereld, alleen
machtiger. In hun doen en laten – bijvoorbeeld seksueel gedrag – leken
de goden op mensen, maar ze waren groter, krachtiger, zo mogelijk
wispelturiger en vooral onsterfelijk. In de axiale religies wordt het
transcendente niveau veel hoger gelegd en abstracter opgevat. God
in de monotheïstische religies, de Wereldziel in het hindoeïsme, het
Nirvana in het boeddhisme en de Hemel in het confucianisme zijn
zo anders dat zij zich aan het menselijke bevattingsvermogen ont-
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trekken. Vaak maar niet altijd – zie het confucianisme – wordt die
Transcendentie als zo cruciaal ervaren dat al het leven ervan afhangt
en slechts hierin vervulling en verlossing kan vinden. In alle gevallen gaat transcendentalisering samen met een meer abstracte, principiële en kritische kijk op de wereld en het (religieuze) denken. Ook
het ontstaan van de filosofie in Griekenland en China wordt daarom
beschouwd als uitingen van de axiale doorbraak. The Age of Transcendence (Schwartz, 1975) is tevens een ‘age of criticism’ (Momigliani,
geciteerd in Bellah, 2005:72) en gelieerd met universalisme en ‘second
order thinking’ (Bellah, 2005). De wereld wordt nu in het licht van
hoge, reflexieve, filosofische en religieuze normen herbekeken.
Een tweede cruciale karaktertrek van axiale religies is de grote
waarde die zij – lang voor de moderniteit het individu gaat opwaarderen – aan de innerlijke houding van het individu hechten. Innerlijkheid – geloof, een vrome houding, ethisch besef – wordt nu de
grote toegangspoort tot het hoge Heilige. Magie, rituelen, offers,
uiterlijkheden in het algemeen verdwijnen niet, maar ze krijgen een
nieuwe plaats en betekenis. Ze worden ondergeschikt gemaakt aan
het nieuwe kader dat de hoge Transcendentie in haar relatie met de
innerlijkheid van individuen uittekent. Verinnerlijking en individualisering gaan daarbij hand in hand. De innerlijke relatie van een
persoon ten aanzien van de hoge Transcendentie is immers een zaak
van het individu. En zo komt individuele religiositeit losser te staan
van de groepsreligie; ze kan er zelfs mee in conflict komen – de grote
godsdienststichters hebben door hun ongenadige kritiek op de toen
heersende religies zelf het grote voorbeeld van zulke individualisering gegeven.
Ten derde gaan axiale religies eigen, meer specifiek religieuze
gemeenschappen vormen. Hun preaxiale voorgangers waren gemeenschapsreligies: de religie was onderdeel van reeds bestaande gemeenschappen waarvan de religies de religieuze uitdrukking waren (bijvoorbeeld de stadsreligie van de stedelijke gemeenschap). De nieuwe
religies stellen zich vanuit hun religieuze stuwkracht institutioneel
meer autonoom op. Priesters- en leraarsgroepen vergroten hun autonomie ten aanzien van de politieke macht omdat religie en politieke
collectiviteit niet langer samenvallen. Even belangrijk is het feit dat
de leken geen cliënten meer zijn die, zoals bij de Griekse orakels,
occasioneel bijstand kwamen zoeken om daarna weer te verdwijnen.
Zij worden nu volgelingen die permanent deel uitmaken van een
religieuze gemeenschap – al kan men in een aantal gevallen lid zijn
van meerdere religies. Dankzij deze gezamenlijke binding van religieuze specialisten (priesters, monniken, geleerden) en leken krijgen
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de axiale religieuze gemeenschappen een groter autonoom gewicht
tegenover zowel aloude familiale en etnische bindingen als militairpolitieke heersers. De religieuze gemeenschappen van axiale religies
werden aldus geduchte machten met een immense weerslag op hun
omgeving. Let wel, het gaat hier om een onderscheid tussen politieke
en religieuze instituties – beiden bleven nauw met elkaar verweven –
en niet om een scheiding van kerk en staat. Dat laatste is een moderne
constructie (cf. hoofdstuk 10.1).
Transcendentalisering, individualisering en meer autonome institutionalisering zijn de basiskarakteristieken van de nieuwe axiale religies. Zij verklaren ook hun immense, wereldhistorische invloed. Want
pas door de intellectuele en institutionele revolutie van de assentijd
werd de opkomst van het fenomeen dat we sinds de negentiende
eeuw ‘wereldreligies’ noemen mogelijk. De hoge Transcendentie is
immers niet meer ingeperkt tot een bepaalde familieclan, stad of etnische groep, maar geldt in beginsel voor de hele wereld. Verinnerlijking en individualisering impliceren dat men lid kan worden, ook al
behoort men tot een ander volk of een andere cultuur dan de stichter.
Een religie die niet meer samenvalt met een staatsverband, kan zich
ook buiten de enge grenzen van het rijk verspreiden en – nog belangrijker – na de ondergang van het rijk blijven bestaan. Axiale religies
zijn, met andere woorden, universalistische religies: het zijn in aanleg
universele religies of wereldreligies.
De succesvolle axiale religies kunnen vervolgens hun omgeving
veel dieper beïnvloeden dan hun niet-axiale voorgangers (zie reeds
Mann, 1986:363-371). Als autonomere instituties die als representanten van een veeleisende hoge Transcendentie optreden, stellen zij
religiespecifieke eisen, niet alleen aan hun volgelingen maar ook aan
de elites en het politieke gezag. Als geografisch wijdvertakte instituties die naar voormoderne maatstaven goed georganiseerd zijn en
bovendien meester zijn over schrift, traditie, onderwijs en vaak ook
in wetgeving en conflictoplossing, hebben zij een beslissende invloed
in alle belangrijke domeinen van een civilisatie. Axiale religies zijn
ook van langere duur dan de wisselende politieke rijken en zeker
veel duurzamer dan de wisselvallige politieke dynastieën – hun eeuwigheidsretoriek heeft een feitelijke grond. Al deze factoren maken
dat de grote, axiale religies die gedurende lange tijd een civilisatie
domineren, dan ook deze civilisatie diepgaand gaan bepalen. Met als
gevolg dat we ook vandaag nog vele civilisaties niet met een politieke
dynastie, maar met hun hegemoniale religie verbinden (bijvoorbeeld
het christelijke Europa). Wereldreligies en axiale civilisaties zijn beide
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producten van de intellectuele en institutionele revolutie die ingeluid
werd met de doorbraak van axiale religies sinds het eerste millennium voor Christus.
Het ontstaan en de groei van zulke axiale religies komen tot stand
door een voortdurend proces van interactie met en verwerking van
de omgeving. Aangezien de civilisatorische omgevingen verschillen
en elke religie op eigen wijze deze omgeving verwerkt, verschillen
axiale religies grondig van elkaar.
De genoemde kenmerken – transcendentalisering, individualisering, autonome institutionalisering – en de gevolgen ervan – wereldreligies en axiale civilisaties – krijgen dus telkens op unieke wijze
gestalte. De conceptie van één persoonlijke God heeft religieus en
maatschappelijk heel andere gevolgen dan de conceptie van een
onpersoonlijk Hoogste Transcendentie als Wereldziel of Nirvana.
Dat was reeds een centrale idee bij Max Weber (zie o.a. 1922:328337). Volgens Stark (2001) zijn de monotheïstische religies zowel meer
exclusief en intolerant – naar het voorbeeld van hun ‘jaloerse’ God –
als succesrijker, want meer op verovering en bekering gericht. Een
geleerdenreligie zoals het confucianisme in China, dat bij de keizerlijke hofhouding en de aristocratische ambtenarij en in de keizerlijke
school en zijn dependances zijn thuishaven had, stond institutioneel
veel zwakker dan boeddhisme, christendom, hindoeïsme of islam.
Een universele God kan, zoals het jodendom aantoont, samengaan
met de particularistische, etnische notie ‘Gods uitverkoren volk’ te
zijn. Het confucianisme biedt wel een universele visie en plichtenleer
om het menselijk samenleven en in het bijzonder de relaties tussen
heerser en onderdaan, vader en zoon en man en vrouw te grondvesten, maar veel minder een oriëntatie op hoge Transcendentie, omdat
die onkenbaar zou zijn. In het jodendom en de islam werd magie
gewantrouwd, in het taoïsme dat via magische dranken en praktijken levensverlenging en zelfs onsterfelijkheid ambieerde, werd het
aangemoedigd. De institutionalisering van aparte religieuze gemeenschappen was vaak beperkt, maar in het geval van het christendom
zeer uitgesproken. De ene keer werd de gelijkheid van alle gelovigen
benadrukt – zoals in het christendom en nog veel duidelijker in de
islam – de andere keer de ongelijkheid – zoals in het hindoeïsme met
zijn religieuze legitimatie van het kastenstelsel. Axialiteit en axialisering zijn – zoals alle begrippen – algemene, overkoepelende aanduidingen van vele unieke processen en ontwikkelingen.
Een unieke ontwikkeling maakte ook het hindoeïsme door (zie
Kulke, Rothermund, 1998 en Michaels, 2004). Deze religie is om meer-
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dere redenen interessant. Ten eerste is de benaming ‘hindoeïsme’,
zoals we zagen, een moderne creatie (cf. hoofdstuk 2.3). Ze werd in
het leven geroepen door Engelse koloniale geleerden en pas nadien
als zelfbepaling overgenomen door de hindoes. Ten tweede is het
hindoeïsme een van de voorbeelden van axialisering zonder dat het
tot een definitieve breuk kwam met de voorafgaande preaxiale religie
(zoals het jodendom en misschien de hellenistische mysteriereligies:
zie voor het laatste Smith, 1971:236-239). Nog steeds wordt in het
hindoeïsme gerefereerd aan de Vedische geschriften, een geheel van
vooral rituele teksten, als de oorsprong van het hindoeïsme. De Vedische religie (1500-600 v. Chr.) was een polytheïstische religie die zich
concentreerde op de offercultus. Het Vedische ritualisme werd in het
eerste millennium voor Christus vanuit stedelijke middens, in het
bijzonder door diverse hervormingsbewegingen, sterk bekritiseerd.
Sommige bewegingen, waaronder het boeddhisme en jaïnisme, gingen als zelfstandige religies verder – zoals ook het christendom zich
losmaakte van zijn joodse ontstaanscontext. Andere hervormingsbewegingen in het toenmalige India bleven echter verwijzen naar
de Vedische geschriften – zoals de Upanishaden – en werden door
de brahmanen, de offerpriesters, geïncorporeerd. De offercultus en
het godenpantheon verdwenen niet – ze werden zelfs door de latere
opname van rituelen en nieuwe goden zoals Shiva en Vishnu uit regionale, niet-Vedische religies nog uitgebreid – maar tegelijk werden ze
grondig gereorganiseerd. Al deze disparate, vooraxiale elementen
werden nu immers ingebed in een nieuwe, grootsere en ruimte voor
individualiteit latende omgang met het Heilige: de individuele ziel
‘Atman’ die rust in de wereldziel ‘Brahman’ en die de mens individueel verantwoordelijk maakt voor zijn daden (de karma- en reïncarnatieleer). In vergelijking met de schijnbaar plotselinge axiale doorbraak
bij grote godsdienststichters duurde dit axialiseringsproces van hervorming en vernieuwing ontzettend lang, meer dan een millennium.
Maar uiteindelijk wist deze grondig vernieuwde religie – die men van
dan af als hindoeïsme kan aanduiden – zich vanaf de tweede eeuw na
Christus en vooral vanaf de Gupta-dynastie (320-535) opnieuw sterker te doen gelden en onder andere het boeddhisme als hegemoniale
religie terug te dringen. Het hindoeïsme is sindsdien gekenmerkt door
zijn opvallend vermogen om andere religies als manifestaties van
het duizendpotige hindoeïsme te integreren. Hiermee samenhangend
lijkt het hindoeïsme, ten derde, veel meer een groep van met elkaar
verbonden en elkaar soms tegensprekende religies binnen eenzelfde
culturele ruimte te vormen dan één, weliswaar intern gevarieerde
religie zoals het christendom of de islam (Von Stietencron, 1989 en

64

AXIAAL EN HEGEMONIAAL

Michaels, 2004:12-30). Sontheimer (1989:201-206) onderscheidt binnen
het hindoeïsme vijf componenten: de brahmanen, de ascetische bewegingen, de tribale, volks- en ‘bhakti’-religies (de laatste richten zich op
de devotionele verering van een god). Volgens Von Stietencron (1995)
beschouwden rond het jaar 1000 ‘bhakti’-religies als de Vishnu- en
Shiva-religies in Zuid-India zichzelf als zelfstandige religies, althans
in sommige geschriften, en waren ze gevaarlijke concurrenten van
het brahmaanse hindoeïsme. Men zou kunnen zeggen dat tussen en
ook binnen de brahmaanse, ascetische en ‘bhakti’-bewegingen zowel
concurrentie om de hegemonie woedde als associaties met boven- en
onderschikkingen tot stand kwamen. De brahmanen vormden vanaf
het begin het centrum van deze hindoeïstische ruimte en behielden
uiteindelijk ook het overwicht. Maar het had anders kunnen lopen.
Tegelijkertijd profileerden enkele religies zoals boeddhisme en jaïnisme en de latere importreligies zoroastrisme en islam zich nadrukkelijk als niet-hindoeïstisch. In ieder geval belette deze interne heterogeniteit het hindoeïsme niet in geheel India en Zuidoost-Azië, tot in
Indonesië, verspreid te raken. Het hindoeïsme maakt als limietgeval
duidelijk dat religies geen monolitische gehelen zijn en ze soms moeilijk als een zelfstandige religie te identificeren en van andere religies
te onderscheiden zijn (zie ook hoofdstuk 5.2).

4.3. De ontstaanscontext: geavanceerde agrarische civilisaties
Ook wanneer we rekening houden met enkele vroege opstoten en met
de latere uitdieping en verspreiding, kunnen we toch met Jaspers stellen dat de grote axiale doorbraak in de eeuwen rond 500 voor Christus gebeurde. Waarom ging men vanaf die tijd in religieus opzicht
nieuwe wegen? Wat bracht mensen er in (vanaf) het eerste millennium voor Christus toe om de tot dan geldende religieuze tradities te
verlaten en fundamenteel andere interpretaties en organisatievormen
te gaan zoeken? En waarom gebeurde dat quasigelijktijdig in verschillende delen van het Euraziatische continent: in Griekenland, Israël,
Perzië, Noord-India en China?
Het algemene antwoord van de sociologie luidt dat nieuwe religies ontluiken in nieuwe samenlevingen (dat zag ook Jaspers, 1949:39
al). Toegepast op het eerste millennium voor het begin van onze jaartelling zien we in die tijd de opkomst van geavanceerde agrarische
civilisaties in grote delen van het Euraziatische continent. Het is de
periode van de beginnende ijzertijd (een overzicht voor het MiddenOosten geeft Mann, 1986:179-189). Naast de stroomgebieden van
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Nijl, Tigris en Eufraat komen nieuwe, niet van irrigatie afhankelijke
landbouwregio’s zoals Griekenland, Klein-Azië en Perzië op. Tevens
worden vruchtbare, maar wegens het oerwoud moeilijk ontginbare
stroomgebieden als van de Ganges en de Jangtsekiang in ontwikkeling gebracht. Het militaire belang van het volk tegenover de adel
nam toe dankzij de goedkopere ijzeren bewapening en de betere organisatie van de legers. Dankzij het grotere areaal en de hogere productiviteit in de landbouw ontstonden er meer en grotere steden en
bloeiden handel en ambacht. Dergelijke fundamentele veranderingen
doen zich niet plotseling voor, maar bestrijken een lange tijdsspanne
en hun effecten worden, ook op religieus vlak, met de tijd sterker
voelbaar.
In de eerste plaats verruimde de geografische horizon van de elites en van de stedelijke middengroepen. De geciviliseerde wereld
breidde zich uit over een veel groter gebied (het hele Mediterrane
gebied en Midden-Oosten, de gehele Gangesvlakte, de gebieden buiten de middenloop van de Gele Rivier). De agrarische rijken – de
vanuit politieke centra beheerste delen van een civilisatie – werden
groter en kosmopolitisch (vergelijk bijvoorbeeld de kleine territoria
van het oude Egypte of Mesopotamië met het immense en multiculturele Perzische rijk in de zesde eeuw). Terwijl de geciviliseerde
gebieden voorheen klein en relatief geïsoleerd waren, krijgen de intellectuele en politieke elites – ook in kleine rijkjes als Juda, Sakya (Boeddha) en Lu (Confucius) – een indringend besef van de grootte en de
diversiteit van de wereld. Dit besef manifesteert zich in het zoeken
naar nieuwe, grotere concepties van de wereld, zowel seculier (cf.
de opkomst van een vaag idee van ‘mensheid’) als religieus (cf. een
hogere, meer abstracte voorstelling van het Heilige).
Het eerste millennium voor Christus was niet alleen getuige van
schaalvergroting van de leefwereld van de boven- en middenlaag,
maar was ook een tijd vol beroering en onzekerheid. Dat is niet enkel
eigen aan die tijd. Maar beroering en onzekerheid zijn wel van aard
om de vertrouwde religieuze gebruiken en interpretaties in vraag te
stellen en de zoektocht naar nieuwe interpretatiekaders te stimuleren.
De joden die gekneld zaten tussen de grote rijken van Egypte, Assyrië en Babylonië en hun politieke onafhankelijkheid zagen verloren
gaan, ontwikkelden de idee van een universele God. Het ontstaan
van confucianisme en taoïsme in China gaat terug naar de tijd vóór
de eenmaking, in een periode die bekend staat zowel om haar ongenadige strijd tussen de vele, ambitieuze staten als om de intellectuele
bloeiperiode van haar ‘honderd scholen’. Eveneens in een situatie
van elkaar bestrijdende rijkjes begon in India de omvorming van de
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Vedische religie naar het hindoeïsme en ontstonden boeddhisme en
jaïnisme.
Aan de basis van deze zoektocht naar nieuwe religieuze voorstellingen en praktijken lag een algehele maatschappelijke vooruitgang.
Vóór het eerste millennium was het aantal mensen dat vrijgesteld was
van de landbouw gering. Dat beperkte uiteraard de mogelijkheden tot
gezagsuitoefening, tot ambacht en handel, tot culturele ontwikkeling.
In de complexere, geavanceerde agrarische civilisaties nam het landbouwsurplus toe, vooral dankzij het sterkere en goedkopere ijzeren
gereedschap. Dat zorgde op zijn beurt voor meer verstedelijking, voor
betere administratieve en politieke organisatie, voor de verspreiding
van handel en ambachten, voor uitbreiding van de aristocratie en
haar gevolg, voor meer, rijkere en meer geletterde stedelijke middengroepen. In die biotoop kwam er ook meer ruimte voor intellectuelen – onder meer in de priesterkasten en in de hofhouding van
de heersers – en werden ze soms onafhankelijker – zie de filosofen in
Griekenland en de ‘literati’ in China. Deze intellectuelen gingen tradities kritisch bekijken en systematiseren, incoherenties wegwerken
en, zo nodig, vernieuwingen voorstellen. Het zijn deze hogere klassen
en stedelijke middengroepen die de uitvinders en de initiële dragers
zijn van de nieuwe, universalistische religies.
Zeer belangrijk is verder de grotere verspreiding van schrift en
geletterdheid. Schrift is een goed voorbeeld van de manier waarop
axiale religies de mogelijkheden van hun omgeving succesvol wisten te benutten. Het maakt immers codificatie en centralisatie van de
boodschap mogelijk alsmede socialisatie in dezelfde religieuze traditie van vele mensen over grote afstand en tijd. Onder meer dankzij de
canonisatie van sacrale teksten konden axiale religies uitgroeien tot
wereldreligies die de eeuwen trotseren en toch ‘in de kern’ hetzelfde
blijven. Het schrift verleent tevens aan de ideeën en de daden van de
stichter(s) en de eerste volgelingen een bijzondere surpluswaarde.
Elke institutionalisering en hervorming zal zich bijgevolg nu steeds
naar de (geïdealiseerde) begintijd richten (cf. de steeds weerkerende
pogingen tot hervorming, ook wel ‘repristinisation’ genoemd).
Ten slotte is er de politieke factor. We kunnen ons nu bijna niet
meer voorstellen hoe moeilijk politieke controle over een groter territorium in voormoderne tijden te handhaven was. De politieke elite
was klein en de te controleren gebieden, die vaak moeilijk toegankelijk en gevaarlijk waren, immens. Burgeroorlogen als gevolg van
opvolgingskwesties of aangestoken door ambitieuze leiders uit de
eigen omgeving of uit veroverde of perifere gebieden, vormden een
voortdurende dreiging. Elke mogelijkheid om de interne cohesie en
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controle te vergroten, werd dus door de machthebbers – en zeker
door nieuwe machthebbers – met beide handen gegrepen. De axiale
religies vormden nieuwe kanalen om de bevolking te organiseren
en te controleren. En dus gingen politieke elites die nieuwe religies
inzetten om hun politieke heerschappij te legitimeren en hun rijk te
stabiliseren. In de beginperiode gebeurde dat nog rudimentair. In
het Perzië van Darius en zijn opvolgers was het zoroastrisme nog,
zoals zijn preaxiale voorgangers, een religie met een beperkte armslag, een koningsreligie zonder veel impact buiten de hofresidenties.
Later ging die associatie van politieke gezagsuitoefening en religie
veel dieper en werden in enkele gevallen, zoals in het christendom en
de islam, niet alleen de elites en de stedelijke middengroepen, maar
ook nomadengroepen en grote delen van de boerenbevolking in die
associatie betrokken. De alliantie met grote rijken werd het vehikel
voor de verdere institutionalisering en de verspreiding van enkele
grote axiale religies.
De opgesomde mogelijkheidsvoorwaarden verhelderen waarom
wereldreligies pas vanaf een bepaald ogenblik in de wereldgeschiedenis konden ontstaan – en dus ontbreken zowel in jagers-/verzamelaarsculturen als in primitieve agrarische civilisaties zoals de Sumerische en Akkadische beschaving of in Midden- en Zuid-Amerika.
Vanaf het eerste millennium voor Christus ontstaat met de geavanceerde agrarische civilisaties een maatschappelijke, culturele en politieke context die een religieuze revolutie kon voortbrengen: radicale
(half)intellectuelen die in een tijd van beroering nieuwe interpretaties voorstellen, stedelijke groepen die de eerste volgelingen vormen
en de ideeën verder uitwerken en politieke dynastieën die de opkomende axiale religies gaan ondersteunen en institutionaliseren om
zichzelf te legitimeren en het culturele cement van hun wereldrijk te
verstevigen.

Hoofdstuk 5
Een overzicht van axiale religies en
wereldreligies
Geavanceerde agrarische civilisaties vormen de biotoop waarin axiale
(of universalistische) religies konden ontstaan en groeien. Welke axiale religies zijn er aldus ontstaan en waarom zijn slechts enkele onder
hen doorgegroeid tot grote religies, tot wereldreligies? Voor een vergelijkende godsdienstsociologie en -wetenschap zijn dit belangrijke,
maar o zo moeilijke vragen.

5.1. Twee lijstjes met religies
Men zou verwachten dat er sinds het eerste millennium voor Christus
heel veel axiale religies het licht hebben gezien. Tijd was er genoeg
– 2000 jaar – en geavanceerde agrarische civilisaties waren er eveneens volop. De lijstjes religies die men in overzichtswerken of op
het internet vindt, zijn echter niet zo lang. Voor nadere bespreking
heb ik twee, veel geciteerde lijsten geselecteerd. Twee opmerkingen
vooraf. Enkel de overkoepelende religie – en niet de vele vertakkingen – worden genoemd (dus wel christendom, maar niet katholicisme
of protestantisme). Ten tweede: ik heb zelf het onderscheid gemaakt
tussen axiale religies en de andere religies en niet-religies – en heb
in de tweede categorie ook die religies gevoegd, waarvan ik niet kan
inschatten of ze als axiaal te kwalificeren zijn.
De World Christian Encyclopaedia (Barrett, Kurian, Johnson, 2001:4)
vermeldt, gerangschikt naar aanhang in 2000, de volgende axiale religies: christendom (2 miljard), islam (1,2 miljard), hindoeïsme (810
miljoen), boeddhisme (360 miljoen), sikhisme (23 miljoen) – tussen
1500 en 1700 gegroeid uit een hindoeïstisch-islamitisch syncretisme –,
jodendom (14 miljoen), bahai (7 miljoen) – ontstaan in de negentiende
eeuw in het Midden-Oosten –, confucianisme (6 miljoen), jaïnisme (4
miljoen), taoïsme (2,6 miljoen), zoroastrisme (2,5 miljoen), mandeanisme (40.000) – een ternauwernood overlevende gnostische sekte uit
de Oudheid. De encyclopedie noemt daarnaast nog: Chinese volksreligies (385 miljoen) – vaak worden deze ook onder confucianisme en/
of taoïsme ondergebracht –, etnische religies (228 miljoen), nieuwe
religies (102 miljoen) – wat dat ook mag zijn –, spiritisme (12 miljoen),
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shintoïsme (2,7 miljoen), plus de atheïsten (150 miljoen) en niet-religieuze personen (770 miljoen). De cijfers geven een idee, hoewel zij
onvermijdelijk ook betwistbaar zijn, vooral voor al die religies die
geen exclusiviteit opeisen – confucianisme, taoïsme en shintoïsme
worden zeker zwaar onderschat.
Ter vergelijking geef ik de lijst met de belangrijkste religies van
de wereld (‘major religions of the world’) volgens www.adherents.
com (Adherents, 2005). Daar vermelde religies die mij axiaal lijken,
zijn: christendom (2,1 miljard), islam (1,3 miljard), hindoeïsme (900
miljoen), boeddhisme (376 miljoen), sikhisme (23 miljoen), jodendom (14 miljoen), bahai (7 miljoen), jaïnisme (4,2 miljoen), cao dai
(4 miljoen) – van Vietnamese origine –, zoroastrisme (2,6 miljoen),
tenrikyo (2 miljoen) – een Japanse nieuwe religie –, Unitarian-Universalism (800.000) – een Noord-Amerikaanse vorm van liberaal transcendentalisme –, het Jamaïcaanse rastafarisme (600.000), Scientology
(500.000). Confucianisme en taoïsme worden niet apart genoemd en
verschijnen hier onder de rubriek ‘Chinese traditionele religie’ (394
miljoen). Verder vermelden zij nog: ‘primal indigenous’ (300 miljoen),
traditionele Afrikaanse religies (100 miljoen), spiritisme (15 miljoen),
shintoïsme (4 miljoen), neopaganisme (1 miljoen) en niet-religieus/
atheïst (1,1 miljard). Ten slotte begrijp ik ondanks de uitleg nog steeds
niet waarom juche, de Noord-Koreaanse atheïstische staatsideologie
(19 miljoen), apart als één van de ‘major religions of the world’ wordt
opgevoerd.
Wat leren we nu uit deze twee lijstjes over de axiale religies? Ten
eerste zijn er vier religies die in aanhang ver boven de anderen uitsteken: christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. De vraag is
natuurlijk: waarom deze vier en hoe hebben zij dat klaargespeeld?
Opvallend is ook dat confucianisme en taoïsme die bij Jaspers en
Eisenstadt steeds genoemd worden en in vroegere werken over
wereldreligies soms uitgebreid behandeld werden (zoals bij Max
Weber), als het op hedendaagse expliciete aanhang aankomt zeer
klein of op zijn minst moeilijk te traceren zijn. Verder bevatten de
twee lijsten maar enkele religies die in de moderne samenleving zijn
ontstaan. Alhoewel er, zeker de laatste eeuw, ontzettend veel nieuwe
religieuze bewegingen zijn opgedoken, worden ze of als takken van
grote religies beschouwd of niet apart vermeld omdat hun aanhang
zo klein is (zie de categorie ‘nieuwe religies’). De grotere axiale religies dateren dus allen van vóór de moderniteit. Ten slotte valt op dat
het totale aantal vermelde axiale religies van vóór 1750/1800 wel erg
gering uitvalt. Uit de encyclopedie komen er twaalf naar voren, uit
adherents.com zestien (met inbegrip van confucianisme en taoïsme).
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Zelfs als we een aantal verdwenen religies met axiale kenmerken
meetellen – zoals manicheïsme en de mysteriereligies uit de klassieke
Oudheid, de Ajivikas uit India of het mohisme uit China – hebben we
hooguit met dertig axiale religies te doen. Het is niet moeilijk om in
geavanceerde agrarische civilisaties vele tientallen, ja zelfs honderden politieke rijken te identificeren. Waarom ligt dat aantal bij axiale
religies zo veel lager? En waarom zijn er nog veel minder wereldreligies?

5.2. Waarom zijn er zo weinig wereldreligies?
Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Ten eerste groeien axiale
religies pas uit tot wereldreligies als zij in een grote civilisatie gedurende lange tijd een hegemoniale positie verwerven. Dat is slechts
aan weinig religies gegeven (cf. infra hoofdstuk 7). Het is ook niet
vanzelfsprekend dat ze deze positie daarna kunnen vasthouden (zie
het lot van zoroastrisme in de 7de en 8ste eeuw en van confucianisme
en taoïsme in de 20ste eeuw). Bij christendom, islam, hindoeïsme en
boeddhisme is dat alles wel gelukt en zij zijn uitgegroeid tot ‘de grote
vier’ onder de religies. Maar daarmee is lang niet alles gezegd. Want
waarom is er in eerste instantie slechts een beperkt aantal axiale religies ontstaan? Blijkbaar slagen grote religies erin – met enig gemak
zelfs – om de meeste religieuze energie in hun banen te doen stromen.
Hoe is dat mogelijk? Om deze tweede oorzaak te verhelderen, moeten
we teruggaan naar de kern van wat religie doet: de bewerking van de
relaties tussen immanentie en transcendentie.
Religie bezit als gevolg van de onmacht om de inhoud en het object
van de religieuze ervaring adequaat uit te drukken, een eigensoortige
vloeibaarheid. Transcendentie betekent immers letterlijk ‘te boven
gaan’ en blijft dus uiteindelijk onbepaalbaar (zie Luhmann, 1977:1345). God is steeds meer en anders dan onze voorstellingen van God.
Een rituele handeling ontleent haar kracht niet aan haar handelingseigen efficiëntie – zoals een trap tegen een bal – maar aan het oproepen van een transcendente macht. Aan woord en handeling kleeft dus
bij religie iets oneigenlijks, zij krijgen een onbepaalde betekenis. Dit
geeft aan religie een vloeibaar karakter en maakt afgrenzingen tussen
religies moeizaam. Zij ligt tevens aan de basis van het opmerkelijke
absorptievermogen van de wereldreligies, toch tot in de twintigste
eeuw.
Vanwege deze vloeibaarheid kan ‘eenzelfde’ religieuze idee of
activiteit bij zeer verschillende religies ingang vinden zonder dat er
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sprake is van een band of beïnvloeding. Zo zijn ‘gnostische’ ideeën
– zoals de minderwaardigheid van de schepping omdat zij het werk
is van een lagere god; esoterische kennis als voorwaarde voor verlossing – terug te vinden in christendom, jodendom en manicheïsme en
in de moderne tijd bij de theosofen en Berdjaev. Maar is het gnosticisme daarom een herkenbare en zelfstandige religie? Een aantal
onderzoekers – lang niet allemaal – denkt van niet. Gnosticisme is een
term uit de zeventiende eeuw en gaat terug op een construct (‘gnosis’)
van kerkvaders zoals Ireneus van Lyon, die een christelijke orthodoxie en orthopraxie wilden bevorderen en gnosis – en overigens ook
heidendom – als religieuze tegenpolen creëerden. We mogen, aldus
de hedendaagse critici, niet de fout begaan hun retorische constructies waarin allerlei uiteenlopende zaken onder één noemer worden
samengebracht, voor historische realiteiten aan te zien (zie Williams,
1996). De zogenaamde gnostici in de Oudheid zagen zichzelf niet
als vertegenwoordigers van een religie genaamd ‘gnosticisme’. Het
construct ‘gnosticisme’ mist elke eenheid, niet alleen doctrinair en
institutioneel, maar ook historisch. Religieuze ideeën en praktijken
kunnen in vele religies voorkomen zonder dat ze daarom een eigen
religie vormen.
Voor onze redenering is het omgekeerde van groter belang, namelijk dat deze onbepaaldheid een grote religie ook de mogelijkheid
biedt binnen haar schoot talloze, vaak compleet tegenstrijdige ideeën
en bewegingen te integreren. In de vier grote wereldreligies zijn telkens honderden, zo niet duizenden religieuze stromingen, sekten,
scholen, bewegingen actief. Zolang zij zich niet als een aparte religie
definiëren, worden zij niet als zodanig beschouwd, ook wanneer zij
zich verder weg van de hoofdmoot bewegen. De Kerk van de Heiligen van de Laatste Dagen, beter bekend als de Mormonen, is in de
Verenigde Staten gesticht in de negentiende eeuw en telt nu ongeveer twintig miljoen volgelingen. Alhoewel zij claimen over een eigen
openbaring te beschikken, is hun referentie naar Jezus Christus en
naar de bijbel nog steeds van groot belang en beschouwen zij zich
daarom als christenen – en zo worden zij gewoonlijk ook gezien. Het
probleem van de moeizame identificatie en afgrenzing van religies
geldt ook in het verleden. Stel even voor dat het christendom na één
eeuw weer was verdwenen. Zelfs al mochten meerdere evangelies en
een aantal brieven van Paulus bewaard zijn gebleven, dan nog zouden we – op grond van de zelfdefinitie van de toenmalige christenen
en zijn historische oorsprong in het jodendom – dat vroege christendom waarschijnlijk niet als een aparte axiale religie, maar wel als een
tak van het jodendom hebben beschouwd.
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Het voorgaande is meer dan methodologisch en conceptueel gehakketak. De onbepaalbaarheid van transcendentie is een fundamenteel
kenmerk van religie met grote gevolgen. Het maakt de grenzen tussen religies poreus. Het maakt dat goden, ideeën en praktijken tussen religies kunnen migreren (cf. hoofdstuk 3.3). Het maakt interreligieuze dialoog mogelijk en zinvol. Het zorgt ervoor dat katholieke
en boeddhistische monniken een gevoel van verwantschap overvalt
wanneer ze elkaar treffen (zie Merton, 1968). Vandaar ook het gemak
waarmee religies en mensen syncretisme – het door elkaar mengen
van elementen uit verschillende tradities – praktiseren. Vandaar ten
slotte de vanzelfsprekendheid waarmee zovele religieuze hervormers hun niet zelden met elkaar vloekende vernieuwingen onder
het dak van dezelfde grote religie doorvoerden. Politieke rijken en
staten worden geïdentificeerd met behulp van criteria als territorium,
etnische samenstelling van de leidende elite, zelfs dynastieke leiding.
Dat zijn concrete criteria die veelvuldig veranderen. En dus ‘vinden’
zowel betrokkenen als onderzoekers vele politieke rijken en staten.
In het religieuze veld lijkt wel de tegengestelde procedure te worden gevolgd. Territorium en etniciteit vormen bij axiale religies geen
onderscheidende kenmerken meer. Omgekeerd fungeren referenties
naar eenzelfde stichter en naar canonieke teksten en tradities als codewoorden waarmee de authentieke voortzetting van een religie kan
worden geclaimd. En dus ‘vinden’ we steeds ‘dezelfde’ religie, ook
als onder die brede paraplu van een grote religie telkens nieuwe en
soms vreemde dingen schuilgaan – of het nu om tempeliers, flirtende
‘Jesus People’ of ‘god is dood’-theologen gaat.
Dit ongemeen sterke absorptievermogen van grote axiale religies
is echter geen constant gegeven, maar verandert historisch. Vooraxiale religies konden hun absorptievermogen door hun binding aan
territorium en groepscultuur slechts op dat beperkte terrein demonstreren. Ook zij veranderden met de tijd grondig en bleven toch ‘hetzelfde’. Bij axiale religies is het niet anders, maar het effect is vele
malen groter omdat zij de ruimtelijke en culturele beperkingen van
vooraxiale religies doorbreken. De grote axiale religies onder hen – de
wereldreligies – waren zo alomtegenwoordig en onontkoombaar dat
over uitgestrekte gebieden nagenoeg elke religieuze vernieuwing,
hoe eigenaardig ook, zich als onderdeel of hervorming presenteerde
en dus in het kader en de traditie van die grote religie bleef – al werd
soms ook de hulp van geweld ingeroepen. Met de moderniteit verandert dat echter. De pluralisering van de moderne samenlevingen
heeft niet alleen de weg geopend voor de verspreiding van antireligieuze stromingen en van andere wereldreligies, maar ook voor de
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proclamatie van nieuwe bewegingen als zelfstandige, nieuwe religies
(cf. infra deel IV). Ook dat is een kwestie van definitie en macht. Voor
religieuze vernieuwers is het niet langer vanzelfsprekend hun religieuze innovatie als hervorming binnen een bestaande grote religie
te duiden – een aanwijzing dat het absorptievermogen en de ideële
macht van de grote religies dalen.

5.3. Een korte rondgang langs axiale religies en
wereldreligies vóór de moderniteit
Vier axiale religies – christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme –
zijn doorgegroeid tot de allergrootste. Deze doorgroei is hoogst uitzonderlijk. Op eigen wijze getuigen zij elk van de expansieve drijfkracht die met het ontstaan van universalistische religies vrijkwam.
Christendom en islam hebben in wezen een eenvoudige, maar krachtige boodschap: één persoonlijke God die om de mensen geeft. Het
is een leer die naar vele situaties toe vertaald en geconcretiseerd kan
worden en die bovendien exclusieve toewijding eist. Het hindoeïsme
is heel sterk in de integratie van complete religies als particuliere
onderafdelingen van zijn religieuze wereld. Brahmaanse priesters treden hierbij gewoonlijk op als verbindingspersonen tussen het lokale/
regionale en het pan-Indische religieuze systeem, plaatselijke goden
worden getransmuteerd tot manifestaties (‘avatars’) van grote hindoeïstische goden, lokale samenlevingen of groepen krijgen eventueel
een plaats toegewezen in het kastensysteem. Het boeddhisme wist
zich met zijn meditatieve methodiek en zijn monastieke organisatie
waaraan lekenwerkingen werden gekoppeld, reeds lang vóór onze
tijd cultureel te delokaliseren zodat het zich merkwaardig vlot kon
verplaatsen van de ene cultuur naar de andere, zo van zijn oorspronkelijke thuisbasis in India naar Zuidoost-Azië, Centraal-Azië, China
en Japan.
Achter deze vier mastodonten gaapt een grote kloof. De geschiedenis van alle andere axiale religies herinnert ons er aan dat axiale religies, ondanks hun in principe expansieve mogelijkheden, ook kwetsbaar zijn en vaak moeizaam voor hun voortbestaan moesten vechten.
Een aantal heeft zich een min of meer verzekerd bestaan weten op
te bouwen door een symbiotische relatie aan te gaan met een volk
of sociale laag. Agrarische civilisaties met hun territoriale segmentaties en hun uitgesproken standenverschillen bieden daartoe alle
ruimte. De universele religieuze claim moet dan wel gecombineerd
worden met de uitverkorenheid van die particuliere groep. Joden-
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dom, sikhisme en yezidisme – een tussen 1000 en 1400 uit de islam
weggegroeide, bij enkele Koerdische stammen in Noord-Irak ingeplante religie – zijn voorbeelden van etnisch-axiale religies. Varianten van de grote wereldreligies kunnen trouwens eenzelfde nissenrol
opnemen, bijvoorbeeld het Armeense christendom dat een eigen kerk
met beperkte toegang voor niet-Armeniërs en met eigen doctrinaire
leerstellingen, bijbel en liturgische taal ontwikkelde. Trouwens ook
het Europese christendom heeft zich zo rond 800 met de toevoeging
van het ‘filioque’ – de Geest als voortkomend uit de Vader én de
Zoon – van het tot dan dominante Oosterse christendom afgezonderd
(Otten, 2002). Het is geen toeval dat in dezelfde tijd Karel de Grote
als teken van politieke soevereiniteit door de paus tot keizer werd
gekroond.
Het jaïnisme is een voorbeeld van een axiale religie die een vaste
thuisbasis gevonden heeft in een specifieke sociale laag, met name de
koopmansstand. Deze Indische religie werd gesticht door Mahavira,
een groot asceet en criticus – evenals zijn tijdgenoot Boeddha – van het
Vedische ritualisme. Wegens zijn strenge verbod om levende wezens
te kwetsen, laat staan te doden, kon het geen wortel schieten bij boeren en grootgrondbezitters, maar vond het wel aanhang bij stedelijke
middengroepen, inzonderheid bij kooplui. Ook het confucianisme
heeft zich op één sociale laag, de Chinese lagere aristocratie (‘gentry’),
gericht (zie als overzicht Yao, 2000). De combinatie van geleerdheid
en moraliteit leek de Chinese keizers geknipt voor de vorming van
bekwame en loyale bureaucraten in dienst van het keizerlijke bestuur.
Confuciaanse geleerden onderwezen de leer vanaf de Handynastie
(206 v. Chr.-220 n. Chr.) in keizerlijke en provinciale academies (Hsu,
1987). Ondanks perioden van tegenspoed en zelfs sporadische vervolging bleef het confucianisme zo meer dan tweeduizend jaar lang zijn
stempel drukken op de Chinese staat en samenleving. Maar juist door
deze eenzijdige oriëntatie op ‘gentry’ en overheid en het daarmee
samenhangende ontbreken van een eigenstandige organisatie en van
grotere aanhang onder de bevolking, ging het confucianisme in 1911,
bijna gelijktijdig met het keizerrijk, kopje onder en staat het nu voor
de moeilijke taak zich onder de heel andere condities van de moderniteit als zelfstandige, filosofische en religieuze beweging op een heel
andere wijze als in het verleden vorm te geven (Yao, 2001).
Een vergelijkbaar lot onderging vele eeuwen vroeger het
zoroastrisme, de religie die Zoroaster (Zarathoestra) als haar stichter
beschouwt (zie Stausberg, 2002). Eens was het de hegemoniale religie in Perzië. Het bleef dat gedurende lange tijd, met onderbrekingen vanaf de Achaemenieden – vanaf Darius, mogelijk vanaf Cyrus
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de Grote – in de zesde eeuw voor Christus tot de Sassanieden in de
zevende eeuw na Christus. Zeker onder de laatste dynastie was het
zoroastrisme stevig onder leiding van priesters georganiseerd en
onder een groter deel van de bevolking verspreid, al was ook hier
de inplanting en verbondenheid met de Perzische adel het grootst.
De Sassanieden werden echter vanaf het jaar 637 door de Arabieren
meermaals verslagen en hun rijk werd ingelijfd in het zich snel uitbreidende islamitische rijk. Het zoroastrisme verloor terrein, vooral na
750, en Iran werd een islamitisch land. In meerdere etappes migreerden enkele zoroastrische gemeenschappen naar India, waar ze als
kleine minderheid onder de naam Parsis tot vandaag overleefden.
De kwetsbaarheid van axiale religies wordt misschien wel het
scherpst voelbaar in de tragische geschiedenis van het manicheïsme,
misschien wel de meest prototypische axiale religie van alle (Lieu,
1992). Zijn stichter, de profeet Mani (215-ca. 276) uit Mesopotamië,
schreef heilige boeken, organiseerde doelbewust een kerkelijke hiërarchie en wierf assertief om aanhang. Na zijn dood – in ongenade
gevallen stierf hij in de gevangenis – zetten zijn volgelingen dit hyperactieve streven om uit te groeien tot een grote religie voort. Zij stootten
door naar het Romeinse rijk – de jonge Augustinus was een tijd in hun
ban –, naar Centraal-Azië en zelfs naar China. Voortdurend hengelden zij naar steun van overheden en streefden zij naar het verwerven
van religieuze hegemonie. Uiteindelijk gelukte hun dat bij de nomadische Oeighoeren in 762, die rond die tijd ook China domineerden.
Maar zoals vaak bij nomadische volkeren duurde dat overwicht niet
lang en verdween deze stam weer snel van het wereldtoneel. Overgeleverd aan de willekeur van vorsten en elites werden zij bijna overal
vervolgd – onder meer heftig in het christelijk geworden Romeinse
rijk – zodat zij op den duur ergens na het jaar 1000 verdwenen.
Zoals uit het voorbeeld van het manicheïsme blijkt, is de doorgroei
van een axiale religie na een soms veelbelovend begin uiterst moeilijk
en is bij vele niet gelukt. Meerdere ‘mysteriereligies’ – de cultussen van
Mithras, Cybele, Isis, Sol Invictus, enzovoort – verspreidden zich in
de eerste eeuwen na Christus vanuit het Oosten over grote delen van
het Romeinse rijk. Zij werden alle voorbijgestreefd en later verboden
door het christendom (Messelken, 1977). Een veelheid van ascetische
bewegingen was er ook in India ten tijde van Boeddha en Mahavira.
Slechts enkele van hen zijn ons nog bekend – zo de radicale Ajivika’s,
hun stichter Gosala vastte zich dood. Hoeveel religieuze bewegingen
die in aanleg konden uitgroeien tot een axiale religie, er ooit geweest
zijn, zullen we nooit weten. Meerdere agrarische civilisaties lijken wel
een periode te hebben gekend waarin zij religieus op een kruispunt
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stonden en axiale religies opflakkerden. Het Romeinse rijk in de eerste eeuwen na Christus, India en China rond 500 voor het begin van
onze jaartelling, het Mesopotamische gebied in de eerste eeuwen na
Christus waren alle het toneel van veelvuldige religieuze initiatieven.
Een klein aantal axiale religies uit die tijd kon zich opwerken met als
gevolg dat de religieuze energie nadien voornamelijk haar weg zocht
binnen de kaders van deze gevestigde religies. Af en toe wist een
nieuwkomer zich nog een bescheiden plaats in de marge te verwerven
– ik noemde reeds yezidisme en sikhisme. Maar de religieuze ruimte
die met de axiale doorbraken rond 500 voor Christus in het Euraziatische continent geopend was, was rond 400 na Christus grotendeels
opnieuw bezet. De laatkomer Mani kon in de derde eeuw zijn profijt
doen door gericht veelbelovende eigenschappen van andere axiale
religies te integreren – zoals de kerkelijke structurering en doelgerichte missionering. Maar omdat het manicheïsme zo laat kwam,
werd het ook omzeggens overal vervolgd. Zowel in het Romeinse
rijk, in het Perzische rijk van de Sassanieden als in China waren de
heftig omstreden plaatsen van hegemoniale religies reeds ingenomen
en deze fortuinlijke religies waren niet geneigd aan de agressieve
nieuwkomer hun verworven positie af te staan. Exit manicheïsme. De
enige, maar dan ook heel grote uitzondering is de islam. Ook Mohammed deed zijn voordeel door te putten uit reeds bestaande axiale
religies, voornamelijk jodendom en christendom. Maar anders dan
het manicheïsme hadden de islamitische leiders in de luwte van het
Arabische schiereiland tevens een formidabele militaire macht weten
uit te bouwen door de permanent elkaar bestrijdende nomadenstammen duurzaam te verenigen. Als een wervelwind uit het niets opduikend veroverden de Arabieren vervolgens in nauwelijks veertig jaar
(tussen 630 en 671) het hele Midden-Oosten tot aan de Indus. Andere
nomadenvolkeren hadden dergelijke veroveringstochten al voorgedaan en zouden het nadien nog doen, met dit verschil echter dat de
Arabieren in plaats van opgeslokt te worden – zoals gebruikelijk was
– in de cultuur van de veroverde civilisaties, omgekeerd dankzij hun
geloof hun religie en zelfs vaak hun taal konden opleggen. De islam
werd zo de laatste van de grote wereldreligies.
Zetten we tot slot van deze rondgang de belangrijkste systematische
conclusies nog even op een rijtje. De inventaris van axiale initiatieven
en religies toont aan dat er in de loop van de geschiedenis ettelijke
universalistische religies zijn opgedoken en dat slechts enkele effectief tot wereldreligies doorgroeiden. De islam is de laatste axiale religie die vóór de moderniteit de sprong naar continentale verspreiding
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wist te realiseren. De religieuze energie vloeide nadien niet minder
rijkelijk, maar zij deed dit nu hoofdzakelijk binnen de kaders van die
grote religies. Het zijn ook deze religies die hun werkingsgebied nog
verder uitbreidden – boeddhisme in China, islam in India, enzovoort.
Een aantal kleinere axiale religies, maar ook varianten van grotere
religies associeerden zich met een etnisch volk of sociale groep, dikwijls ook het oord van hun ontstaan. De gesegmenteerde en hiërarchische structuur van agrarische civilisaties bevordert dit.

Hoofdstuk 6
Wereldreligies als grootmachten in
geavanceerde agrarische civilisaties
De grote axiale religies – christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme,
zoroastrisme, confucianisme en taoïsme – speelden in de voormoderne agrarische civilisaties een eersterangsrol (Mann, 1986:301-372).
Zij waren in die civilisaties naast de politieke macht de belangrijkste
grootmachten. De stedelijke bewoners, met name in de stadsstaten,
hadden ook een grote vinger in de pap. Hoe dichter we de moderniteit
naderen, hoe groter trouwens als gevolg van toenemende productie
en handel de invloed van de stedelijke burgerij en ambachtslui werd.
Maar voor het grootste deel van de tijd waren de axiale religieuze
elites de belangrijkste partners en tegenspelers van de politieke elites.
Hoe was dat mogelijk en hoe verliep die samenwerking?

6.1. Wereldreligies als bovenlokale grootmachten
Ik zie drie grote oorzakencomplexen werkzaam achter de bijzonder
sterke positie die enkele axiale religies in agrarische civilisaties wisten op te bouwen: hun bovenlokale werking, hun functionele bandbreedte en hun sociaal integratievermogen.
Ten eerste waren de wereldreligies in de geavanceerde agrarische
civilisaties uitzonderlijk door de mate van hun bovenlokale werking
en contacten. Deze samenlevingen waren immers structureel getekend door segmentatie en verbrokkeling (cf. supra 3.2). Het grootste
deel van de bevolking was als landbouwer gebonden aan de grond.
Reizen over grote afstanden was gevaarlijk en gewoon transport verliep traag en moeizaam – kooplui deden er in de Hoge Middeleeuwen gemiddeld drie weken over om van de Champagnestreek naar
Nîmes in Zuid-Frankrijk te reizen (le Goff, 1987:174). Al wat zich
over een groter gebied uitstrekte, liep dan ook gevaar snel weer uit
elkaar te vallen: een taal in subtalen en dialecten, een politiek rijk na
een periode van snelle expansie (cf. de rijken van Alexander en Karel
de Grote), een heersersgod door associatie met plaatselijke goden. De
ontplooiing van een duurzame bovenlokale werking in zulke omstandigheden kostte veel moeite. Wie daarin slaagde – handelsondernemingen, politieke rijken, religies – bracht een huzarenstuk tot stand.
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Meer dan hun voorgangers waren axiale religies toegerust voor deze
opdracht. De karakteristieke eigenschappen van axiale religies – een
abstractere opvatting van de transcendentie, de mogelijkheid volgelingen te werven buiten strikt etnische grenzen, de inschakeling van
schrift en religieuze specialisten in het kader van een zelfstandiger
optredende religieuze gemeenschap – bevorderden alle translokale
activiteiten. Maar zoals de politieke rijken bijeengehouden werden
door een kleine schare van militair-politieke elites, zo was het bewaren
van de translokale contacten in de religieuze rijken zaak van slechts
een kleine groep religieuze elites: christelijke priesters en monniken,
islamitische ulama en soefimeesters, hindoeïstische brahmanen en
heiligen, boeddhistische monniken, confuciaanse geleerden. Zij konden daarvoor in de geavanceerde agrarische civilisaties een beroep
doen op een veelheid van middelen: hiërarchische sturing, materiële
middelen (veel van de surplusrijkdom van agrarische civilisaties was
in hun handen geconcentreerd), overleg (zoals concilies), canonieke
teksten, nauwgezette voorschriften inzake gedrag, ritueel optreden
en ideeën (cf. de regels van de christelijke orden), en bovenal: de
grondige vorming van religieuze specialisten – religie kleeft immers
aan de persoon. De mix van middelen en de wijze waarop ze ingezet
werden, verschilde uiteraard van religie tot religie. Het christendom
viel bijvoorbeeld op door zijn uitgesproken hiërarchische organisatie,
een erfenis van het goed georganiseerde laat-Romeinse keizerrijk.
Overal hechtten de religieuze elites bijzonder veel waarde aan hun
onderlinge bovenlokale communicatie en integratie. Ze waren er zich
wel van bewust dat dit de basis vormde van hun religieuze zelfverstaan en van hun maatschappelijke positie.
Een tweede grond die verklaart waarom de wereldreligies in de
geavanceerde agrarische civilisaties zo’n toonaangevende rol speelden, is de indrukwekkende functionele bandbreedte van deze religies.
Naast de kernopgave – de mensen met het Heilige verbinden – vervulden zij in de agrarische civilisaties nog heel wat andere belangrijke
taken. Zij waren doorgeefsters van tradities en cultuur en centra van
geletterdheid en wetenschap, zij namen taken van opvoeding en scholing waar, waren specialisten in rechtszaken, legitimeerden zeden
en politiek gezag (en politieke omwentelingen!). Religieuze specialisten werden zowel van de zijde van de politieke elites als door de
gewone bevolking ingeschakeld om bijstand te verlenen in problemen
en situaties van de meest uiteenlopende aard, met inbegrip van wat
we vandaag als louter seculiere kwesties beschouwen. Religie strekte
zich dus uit over zeer vele aspecten van het leven, beheerde een aantal
cruciale competenties (geletterdheid, legitimatievermogen, enz.) en
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bond bovendien al deze aspecten samen in een grootse en coherente
wereldvisie.
Ten derde is van belang het vermogen van axiale religies om naast
de religieuze specialisten tevens de politieke elites en de gewone
bevolking op te nemen en tot grote religieuze inzet aan te sporen.
Axiale religies creëerden immers zelfstandige en universalistische
religieuze gemeenschappen. Dat was een belangrijke innovatie. Want
in de gesegmenteerde civilisaties ontbrak juist een breed gedragen
‘wij’-gevoel. De politieke elites waren zich maar al te bewust van de
kwetsbaarheid van hun politieke rijken wanneer zij enkel op de macht
van het zwaard, op hun naaste familie en op een kleine aanhang van
getrouwe legercommandanten moesten steunen. Het scheelde veel
wanneer de leden van een hele politieke elite niet meer alleen door
familiale en persoonlijke trouw en tijdelijke successen, maar ook nog
door een gemeenschappelijke cultuur met elkaar verbonden waren.
Religie – en dat geldt in het bijzonder voor translokale religies – hielp
deze cultuur versterken en onderbouwen. Het garandeerde – nooit
absoluut natuurlijk – dat ondergeschikte machthebbers zich zelfs in
verre gebieden naar het centrum bleven richten (zie vooral Mann,
1986). Behalve de hechtere integratie van de elites onderling bevorderden de meeste wereldreligies ook de culturele verbinding in de
grote rijken van de politieke elites met de onderworpen bevolking.
Door de culturele integratie van de midden- en lagere groepen – de
stedelijke bevolking steviger dan de landelijke bevolking – kregen de
civilisaties een meer uitgesproken, geïntegreerd karakter.
De impact van religies die een dergelijke bovenlokale integratie
wisten te ontplooien in een tijd waarin zulks uiterst moeilijk was, is
dan ook enorm. Zij legden mee de basis van ‘hun’ civilisatie. De uiteenlopende regio’s en culturen in westelijk Azië werden in de eeuwen
na het jaar 500 door het Westerse christendom tot de culturele eenheid
‘Europa’ gesmeed. Evenzo vormde de islam na 630 de antieke culturen van Mesopotamië, Egypte en Noord-Afrika om tot het Arabische
Midden-Oosten. Het slechts sporadisch politiek verenigde India dankt
zijn herkenbare culturele eenheid goeddeels aan het hindoeïsme. Religie is zeker niet de enige factor. Bijna altijd is er een initiële geografische basis. Politieke rijken, zelfs al zijn ze kortstondig – zoals het rijk
van Karel de Grote in Europa – zijn ook belangrijk en, zie China, soms
doorslaggevend. Culturele contacten en handelsstromen spelen ook
steeds mee. De constructie van een civilisatie is een complex en langdurig proces, gesteund door vele factoren. Van oudsher, al van lang
vóór de assentijd, hadden religies in dat proces een groot aandeel.
Met de uitdeining van de civilisaties over steeds grotere gebieden
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– vergelijk de kleine Sumerisch-Akkadische en Egyptische rijken van
vóór 1500 voor Christus met de gigantische oppervlakten die de latere
Perzische, Romeinse en Chinese rijken bestreken – steeg de betekenis
van de translokale culturele krachtcentrales die de grote axiale religies waren, voor de vorming van civilisaties. Het beste bewijs leveren
Europa en India, twee subcontinentale civilisaties zonder duurzame
politieke eenheid, maar met machtige wereldreligies.

6.2. Nabijheid van de politieke grootmachten
In feite waren er in de geavanceerde agrarische civilisaties slechts
twee toonaangevende, bovenlokale grootmachten actief: politieke
rijken en religieuze rijken. De elites van beide rijken hadden dus
onvermijdelijk veel met elkaar te maken. De relaties tussen beide was
vaak nauw, zelfs symbiotisch van aard, maar bleef tegelijk toch steeds
doortrokken van onderhuidse spanningen.
Om te beginnen waren de beide elites elkaar in sociaal opzicht zeer
nabij. Zij waren beide gering in getal. Zij leefden beide als geprivilegieerde groepen van de afdrachten van de bevolking. Beide gaven zij
leiding aan ‘hun’ civilisatie en werden zij geconfronteerd met gelijkaardige problemen van bestuur en gezagsuitoefening. Ondergang van
een bepaalde politieke elite betekende gewoonlijk ook een slechte tijd
voor de religieuze elite. In het christendom werden, zo mogelijk, de
hogere politieke en religieuze functies zelfs bekleed door leden van
dezelfde families. In de Middeleeuwen was het in Europa een adellijk
ideaal dat de oudste zoon de vader opvolgde en de tweede zoon tot
de hogere clerus doorstootte. Weliswaar bleef het christendom tevens
– indachtig zijn egalitaire bezieling dat alle mensen gelijk zijn voor
God – het belangrijkste kanaal van sociale stijging voor talentrijke
en ambitieuze telgen uit eenvoudiger middens, zoals voor abt Suger
(1081-1151) die kanselier van de Franse koning werd en bouwheer
van de gotische Saint-Denis, de begraafplaats van de Franse koningen, nabij Parijs. De (hogere) adel bleef deze ‘wonderboys’ echter argwanend bejegenen. Zij zagen de ideale samenwerking tussen troon
en altaar eerder belichaamd in de rolverdeling tussen Otto I, keizer
van het Duitse rijk van 936 tot 973, en zijn broer Bruno, die van 953
tot 961 als aarstbisschop van Keulen het geestelijk hoofd van het rijk
was.
De nabijheid op sociaal vlak werd ondersteund en versterkt door
het wederzijdse nut dat beide partijen uit hun samenwerking konden halen. De politieke heersers hadden religieuze legitimering
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broodnodig, ten eerste als aanvulling op en rechtvaardiging van het
veelvuldig inzetten van geweld en, ten tweede, als scheidsrechter
bij betwiste erfopvolgingen, een plaag zowel in de grote rijken als in
de lagere rangen van de aristocratie. Bijna altijd waren de politieke
heersers voor het bestuur van hun rijk aangewezen op de solide culturele infrastructuur van de grote religies (geletterde klerken, rechtskennis, enz.). Omgekeerd keken de religieuze leiders uit naar zowel
militaire, financiële als materiële steun van de politieke macht. Zonder een minimaal gedoogbeleid was elk religieus optreden sowieso
tot mislukken gedoemd. Voortdurend op hun hoede voor mogelijke
bedreigingen van hun macht, aarzelden kleine zowel als grote machthebbers niet om drastisch en met geweld in te grijpen. Talloos zijn
dan ook de voorbeelden van gewelddadige onderdrukking van religies en religieuze instellingen: het manicheïsme in de Romeinse en
Perzische rijken, de christelijke sekten in het middeleeuwse Europa,
het zoroastrisme en de niet-monotheïstische religies in de islamitische
landen, bij tijden het boeddhisme in India, China en Japan, enzovoort.
Op goede voet staan met de machthebbers was voor religieuze elites
niet minder dan een overlevingsnoodzaak.
Goede relaties met de politieke elites waren voor de religieuze
leiders ook positief van levensbelang. Religies trokken een groot deel
van de rijkdom van civilisaties aan. De rijkelijke toevloed van deze
inkomsten was afhankelijk van de politieke elites en deze konden die
begunstiging ook weer intrekken of, als dat niet kon, erop beknibbelen. Hoe aantrekkelijk was het niet om in tijden van oorlog – en
die waren er veel – beslag te leggen op de voor het grijpen liggende
schatten uit heiligdommen en kloosters? Sterker, zolang een religie
niet onaantastbaar geworden was, liep zij gevaar bij elke nieuwe heerser of heersersdynastie opzijgeschoven te worden voor een concurrerende religie. Dat moest ook het christendom ondervinden toen
Julianus, die wegens zijn voorkeur voor de oude Grieks-Romeinse
tradities door de christelijke geschiedschrijving ‘de afvallige’ werd
genoemd, in 361 – nog geen 25 jaar na de dood van Constantijn –
Romeins keizer werd. Gelukkig voor de christelijke leiders bleef het
bij een kort intermezzo. Julianus stierf reeds in 363 in de oorlog met
Perzië en werd opgevolgd door keizers die het christendom opnieuw
en in toenemende mate begunstigden. Ook voor de eigenlijke werking zelf was steun van de politieke elite onontbeerlijk. Religieuze
begeleiding van het gros van de bevolking was niet mogelijk zonder
de actieve medewerking van de politieke elites. Voor speciale projecten zoals bouwwerken en religieuze stichtingen waren hun giften en
inzet eveneens onontbeerlijk. Kortom, in agrarische civilisaties waren
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religies aangewezen op goede contacten met en ondersteuning van
de politieke machthebbers.
Er was echter ook een keerzijde. Hoezeer ze op elkaar aangewezen
waren, axiale religie en politiek vielen niet samen. Axiale religies en
politieke elites waren ook concurrenten van elkaar, die vanuit verschillende machtsbronnen – het woord en het zwaard – hun macht
opbouwden. De macht van de ene werd dus steeds bedreigd door
de andere. De politieke machthebbers probeerden de autonomie van
religieuze elites te kortwieken en hun invloed en prestige voor eigen
doeleinden te gebruiken. Omgekeerd trachtten de religieuze elites
politieke heersers naar hun smaak te boetseren. Bijna altijd behielden beide grootmachten een gedeeltelijke onafhankelijkheid en was
het resultaat een hechte, doch conflictueuze vervlechting. Een voorbeeld is de investituurstrijd die de keizer van het Duitse rijk en de
paus van de elfde tot de dertiende eeuw uitvochten. Strijdpunt was
de vraag of de paus de keizer met het ambtsgezag kon bevestigen,
dan wel of de keizer de bisschoppen en de paus zelf mocht aanduiden. Uiteindelijk aanvaardden beide partijen de zeggenschap van elk
over het eigen terrein. De islamitische wereld kent een gelijkaardige
spanning, hier tussen de kaliefen en de ‘ulama’ (schrift- en wetsgeleerden), en een gelijkaardige oplossing, de onderscheiding – niet de
scheiding – van beide sferen. De kalief zag zich als opvolger van de
profeet Mohammed als politiek leider tevens verantwoordelijk voor
het welzijn van de islam. Maar het waren de ‘ulama’ die zich als de
eigenlijke bewaarders van het geloof beschouwden. Zij aarzelden niet
verzet aan te tekenen wanneer zij meenden dat de wereldlijke leiding
in haar plichten tekortschoot, in het bijzonder wanneer de islam in
hun ogen ondergeschikt werd gemaakt aan louter politieke en dynastieke doeleinden (Lapidus, 1988:120-125). Zelfs in het confucianisme
dat zozeer met de keizerlijke macht verweven was, kwamen confuciaanse geleerden, gedreven door de hoge idealen van hun leer, soms
frontaal in botsing met de Chinese keizer, zoals op het einde van de
Handynastie (2de eeuw na Chr.) en tijdens de Manchudynastie (17de20ste eeuw).

6.3. Hegemoniale religies
In de agrarische civilisaties waren religieuze en politieke elites elkaar
dus zeer nabij. Tevens hadden zij beide ook veel te winnen bij een
goede onderlinge samenwerking. Dat beide grootmachten samen-
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werking en wederzijdse ondersteuning zochten, is dan ook niet te
verwonderen. Voorbeelden van zulke allianties zijn er te over. Alle
wereldreligies hebben een geschiedenis van langdurige samenwerking met politieke regimes: het confucianisme in China, het boeddhisme in Sri Lanka, Birma en Thailand, het christendom met het
Romeinse rijk vanaf Constantijn en met de rijken in middeleeuws
Europa vanaf Clovis, Byzantium en het Oosterse christendom, de islamitische rijken, het hindoeïsme en vele (meestal regionale) Indische
koninkrijken vanaf de pan-Indische Guptadynastie (4de-6de eeuw) tot
aan de verovering door de islam, het zoroastrisme en de Perzische
Sassanieden.
Al lag samenwerking tussen politieke en religieuze elites in agrarische civilisaties voor de hand, zij was niet gemakkelijk en nam vele
vormen aan. Grote rijken en civilisaties overkoepelden immers vele
volkeren en culturen en bijna steeds ook vele religies. Het probleem
voor politieke elites ten aanzien van religie was dus: met welke religieuze elites werken wij in welke mate samen en welke voor- en nadelen zijn daaraan verbonden?
Met de geschiedenis van het christendom in Europa voor ogen zijn
wij geneigd een exclusief bondgenootschap tussen beiden – een politiek regime zet al zijn kaarten op één religie en vervolgt alle andere
– als de normale vorm van samenwerking te beschouwen. Vergelijking met andere tijden en civilisaties leert ons echter dat dit slechts
één mogelijke en een veeleisende vorm is. In de geschiedenis van
agrarische civilisaties vinden we vele, diverse vormen van samenwerking. De politieke steun kan minimaal en weinig verplichtend zijn,
maar ook zeer uitgebreid en dwingend, en alles daar tussenin. Hij kan
tijdelijk zijn en gebonden aan de persoonlijke voorkeur van de heerser, maar ook permanent en transdynastiek. De steun kan tegelijk aan
meerdere religies gegeven worden, maar ook hoofdzakelijk of zelfs
exclusief aan één religie. De niet ondersteunde religies kunnen in ere
gehouden, met rust gelaten, gewantrouwd of vervolgd worden. Het
is allemaal voorgekomen en afhankelijk zowel van de positie van de
heerser en de politieke elites als van het karakter en de sterkte van de
religies en religieuze elites.
In de geschiedenis van het christendom komt de veeleisende vorm
– exclusieve steun bij vervolging van de andere religies – wel frequent
voor. Vanaf 312 onder keizer Constantijn verwierf het christendom
overvloedige publieke steun. Alleen zo was het mogelijk om in 325
het grote concilie van Nicea, nota bene onder voorzitterschap van
Constantijn die zichzelf als dertiende apostel beschouwde, bijeen
te roepen. Als gevolg van de keizerlijke begunstiging gingen in de

Wereldreligies als grootmachten in geavanceerde agrarische civilisaties

85

vierde eeuw grote delen van de Romeinse elite en bevolking over
naar het christendom. Andere religies waren toen nog niet verboden,
al was hun openlijke belijdenis niet meer bevorderlijk voor de carrière. Een deel van de aristocratie, vooral in het West-Romeinse rijk,
bleef – zie Julianus – tot ongeveer 400 ostentatief de oude religieuze
tradities trouw. Theodosius zette dan in 391 de ultieme stap: de ‘heidense’ religies werden verboden en het christendom werd de officiële
rijksgodsdienst. Op de achtergrond speelden gewijzigde machtsverhoudingen, de toenemende druk van een steeds machtiger christendom en de verzwakking van de andere religies. Theodosius, volgens
recente historici een zwakke figuur, speculeerde met dit beleid op
een versterking van zijn macht. Het gevolg was dat de oude GrieksRomeinse vooraxiale religies en de uit het Oosten afkomstige ‘mysteriereligies’, ooit concurrenten van het jonge christendom, van het
toneel verdwenen. In die twee eeuwen van keizerlijke steun werd
het christendom zo machtig dat het zijn riante positie – exclusieve
samenwerking met de politieke elites gecombineerd met vervolging
van alle andere religies – ook met de overgang naar de Middeleeuwen
zowel in Europa als in Byzantium wist te redden. De Reformatie en
Contrareformatie zouden na 1500 de exclusieve samenwerking tussen
staat en religie zelfs nog verder opvoeren.
In de islamitische wereld vinden we een gelijkaardig samenwerkingsverband tussen politiek en één religie. De verbondenheid van
politieke en religieuze elites was hier zo mogelijk nog inniger dan
in Europa, omdat de Arabische verovering van het Midden-Oosten
het directe gevolg was van hun vereniging in het teken van de islam.
De verovering van het Indische subcontinent na het jaar 1000 volgde
hetzelfde patroon: seminomadische stammen uit Centraal-Azië die
onder de vlag van de islam de ‘dienaren van de afgoderij’ versloegen. Het is tekenend dat de islam in India de meeste aanhang verwierf in Noordwest- en Noordoost-India – het huidige Pakistan en
Bangladesh – streken waar islamitische heersers het langst en het stevigst in het zadel zaten. Toch kon het hindoeïsme goed standhouden.
Voor het boeddhisme daarentegen, dat reeds was verzwakt en wiens
vitaliteit in kwetsbare kloosters geconcentreerd was, betekende de
islamitische verovering van het geboorteland van Boeddha de doodsteek. Zoals bekend staat de islam veel positiever tegenover de andere
‘religies van het boek’. In vergelijking met het intolerante Byzantium
dat zowel niet-christelijke als heterodoxe christelijke stromingen – in
Syrië en Egypte wijdverspreid – vervolgde, waren de Arabieren aanvankelijk veel toeschietelijker – één van de redenen voor de snelle en
blijvende verovering van die streken. Maar al werden jodendom en
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christendom niet te vuur en te zwaard vervolgd – en zijn er tot vandaag christelijke en tot de jaren 1950 talrijke joodse gemeenschappen
in het Midden-Oosten – zij werden als ondergeschikte religies onder
de hegemoniale islam ingepast. De joodse gemeenschappen, die niet
alleen religieus maar ook etnisch met elkaar verbonden waren en
reeds lang als minderheidsreligie hadden leren overleven, hielden
zich zoals in Europa sterk. Maar voor het eertijds dominante christendom betekende de onderschikking wel het begin van een eeuwenlang
proces van sluipende erosie.
De zojuist genoemde gevallen zijn voorbeelden van exclusieve
allianties tussen politieke en religieuze elites. Het is echter verkeerd
te denken dat deze samenwerkingsvorm de meest voorkomende, laat
staan de enige zou zijn. Hoe verder we naar het verleden en hoe meer
we naar het Oosten gaan, des te ongewoner hij wordt. Voor politieke
elites is het immers pas interessant alle eieren in één religieuze mand
te leggen wanneer de begunstigde religie de andere religies reeds
overvleugeld heeft of in ieder geval uitzicht heeft om met politieke
steun de grootste religie te worden – de gok van Constantijn. Het
veronderstelt tevens dat de macht van de politieke elites dermate
in de civilisatie ingrijpt dat zij een religie kunnen opleggen. In kleinere, cultureel homogenere koninkrijken werd zulke alliantie al vroeg
beproefd – zie de godsdienstpolitiek van de koningen Hezekiah en
Josiah van Juda (late 8ste, resp. late 7de eeuw voor Christus). In de
uitgestrekte politieke rijken waren in het verdere verleden zowel de
politieke rijken als de axiale religies echter te zwak voor de formule
‘één rijk = één religie’. Het Perzische rijk van Darius was immens,
maar drong niet diep door in de onderste regionen. Darius en zijn
opvolgers ondersteunden uiteraard hun ‘Ahuramazda-vererende’
huisreligie – zo werd het zoroastrisme toen genoemd. Maar het zou
zelfmoord geweest zijn het bestaansrecht van de andere religies te
ontkennen. De andere religies werden in hun thuisbases erkend en
met mate gesteund. De joden mochten bijvoorbeeld hun door de
Babyloniërs verwoeste tempel heropbouwen – en kwamen enkele
eeuwen later, in de tweede eeuw voor Christus, in opstand toen de
Hellenistische opvolger Antiochus IV Epiphanes al te nadrukkelijk de
joods-hellenistische tempelfractie favoriseerde (over de opstand van
de Maccabeeën, zie Strootman, 2006). Een tolerant religieus beleid
met enige vrijgevigheid en weinig of geen inmenging was dé manier
om de veelheid aan volkeren en culturen van een rijk te pacificeren.
De voorkeurreligie kreeg zeker meer steun, maar niet het rijk voor
zich alleen. Pas in het uitzonderlijk goed georganiseerde Romeinse
rijk met het uitzonderlijk sterke en jaloerse christendom werd de
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exclusieve alliantie in een groot en divers rijk mogelijk en aantrekkelijk. Het christendom voer er zo wel bij dat het in Europa tot de
Franse Revolutie nooit meer door nieuwe politieke machthebbers in
vraag kon worden gesteld – het eldorado van elke religieuze elite. In
de islamitische wereld voltrok zich een gelijkaardig scenario.
Ook ten oosten van het Midden-Oosten steeg het vermogen van
de rijkselites om hun civilisatie te sturen. En ook hier kwam het geregeld tot exclusieve allianties tussen rijkselites en elites van een axiale
religie, maar in mindere mate en met minder resultaat. De oosterse
religies zijn immers minder exclusief en jaloers. De rijksoverheid bleef
dus bijgevolg vaak zweren bij het aloude, tolerantere beleid van veel
steun voor de eigen, hegemoniale religie bij minder steun tot dulden
van de andere religies. In China probeerde de overheid nauwelijks om
de huisgodsdiensten en de lokale en regionale religies van het gros
van de bevolking te vernietigen, tenminste zolang deze niet politiek
gevaarlijk waren. Het confucianisme werd meestal volop gesteund,
soms ook het taoïsme of het boeddhisme. Er was zelfs een sterke tendens om deze drie hegemoniale religies onder de hoede van de keizer
te amalgameren tot één Chinese religie. Onder de T’angkeizers werd
zo verordend dat elk district een tempel moest bezitten met daarin
verenigd de beelden van Confucius, Lao Tze en Boeddha. Dankzij
de overheidssteun werden deze drie religies de belangrijkste religies
in China. Maar het was geen gemoedelijk samengaan. Soms kwam
het tot vervolgingen, zoals in 845 toen op last van de regering het
boeddhisme werd aangepakt en 260.000 religieuzen tot de lekenstatus
werden teruggebracht en 4600 kloosters en 40.000 kleinere tempels
werden vernietigd of gesloten (Gernet, 1999:258-260).
In India overheerste eveneens een beleid van steun aan een
hegemoniale religie zonder dat de andere religies geheel werden
uitgeroeid. Het boeddhisme maakte onder keizer Ashoka (272-232
v. Chr.) een grote opgang, maar Ashoka zorgde er wel voor ook
andere religies te begunstigen. Vanaf de Guptadynastie in de vierde
eeuw na Christus werd het hindoeïsme (in zijn vele varianten) de
bevoorrechte hegemoniale religie en verloor het boeddhisme terrein.
Door zijn associatief vermogen vraagt het hindoeïsme minder om
vervolging van andere religies. Gesteund door de politieke elites zal
het, met meer succes dan de Chinese religies, de andere religies in
zijn hegemoniale schoot integreren en hun tevens een zekere speelruimte laten. Toen islamitische veroveraars India binnentrokken, was
het hindoeïsme zo sterk geworden dat de nieuwe machthebbers wel
ruimte moesten laten aan de door hen verafschuwde, als idolatrisch
beschouwde inheemse religies. Onder Akbar (1556-1605) bevorderde
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deze religieuze tolerantie de voorspoed, maar zelfs een scherpslijper als Aurangzeb (1658-1707) moest enige inschikkelijkheid in acht
nemen. Het opleggen van één religie is geen gemakkelijke zaak. India
bewijst ook – zoals het jodendom – het weerstandsvermogen van
axiale religies wanneer het politieke regime niet meer meezit. Zelfs
na eeuwen van islamitische overheersing bleef het hindoeïsme de
belangrijkste religie.

Hoofdstuk 7
Concurrentie en groei
7.1. Concurrentie en het streven naar hegemonie
Vandaag staan religies en kerken als concurrenten tegenover elkaar.
Dat leek vroeger in het Middeleeuwse Europa met die éne, alles
dominerende christelijke religie anders. Echter, ook in voormoderne
samenlevingen beconcurreerden religies elkaar, zij het op een andere
manier dan in de moderniteit – niet in een gedepolitiseerde religieuze
markt, maar in een strijd om politieke macht en begunstiging.
De verschijning en opkomst van axiale religies zetten in feite pas
goed de concurrentie tussen religies en het streven naar hegemonie
in gang. Om dat goed te zien, gaan we eerst nog even terug naar de
wereld van de vooraxiale religies (zie reeds supra 3.3). Een vooraxiale
religie was ten diepste particulier: ze maakte deel uit van de cultuur
van een stam, dorp of stad zoals tradities, gebruiken, omgangsvormen, kledij. Religie was geen optie, maar werd zoals taal bij geboorte
in een bepaalde cultuur meegegeven. Zeker was er toen ook al veel
interactie tussen culturen en religies. Door handelaars, rondtrekkende
geleerden en sjamanen, migrerende gezinnen en volkeren, soldaten
en bestuurlijke elites van grotere rijken was er altijd al een levendige
uitwisseling geweest van religieus gedachtegoed en godsdienstige
praktijken. Zoals we zagen waren religies ook soepel. Dat geldt zeker
voor vooraxiale religies die nieuwe goden aan hun pantheon konden
toevoegen en de hiërarchie tussen de goden konden veranderen. Bij
langdurige interactie tussen polytheïstische religies – bijvoorbeeld
de Romeinse met de Keltische – vond er bijgevolg een complexe en
weinig overzichtelijke vertaalslag plaats: vele goden kregen dubbelnamen en goden van de ene religie vonden ingang in de andere.
Strijd tussen en expansie van politieke rijken straalden toen ook al
af op religie. Nederlaag en opname in een zegevierend politiek rijk
impliceerden gewoonlijk ook de nederlaag van de eigen goden en
gedeeltelijke overname van goden van de overwinnaars. Overwinning betekende omgekeerd ook ruimere verspreiding van de eigen
cultuur en religie.
De opkomst van (grotere) axiale religies speelt zich tegen dezelfde
maatschappelijke achtergrond af. We bevinden ons nog steeds in
agrarische civilisaties met hun kleine, bovenlokale bovenlaag, hun
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geringe aantal en verspreide steden en hun lokaal gebonden boerenbevolking aan de basis. Axiale religies opereerden dus in een vergelijkbare context van interactie, diffusie en hegemonie als vooraxiale
religies. Twee zaken verschilden echter, met grote gevolgen. Omdat
axiale religies later in de geschiedenis opkwamen – in geavanceerde
agrarische civilisaties met beter georganiseerde politieke rijken, meer
en grotere steden, meer artisanale productie en handel, meer contacten met de boerenbevolking – stegen hun kansen op verspreiding,
zoals die van alle religies in die tijd. Veel belangrijker is echter dat
axiale religies, vooral die in belangrijke en duurzame civilisatorische
centra, beter gebruik wisten te maken van de nieuwe mogelijkheden.
Vooraxiale religies waren particulier en dus niet gericht op mensen
daarbuiten. Door hun universelere opvatting van het Heilige konden
axiale religies door veel meer mensen en groepen, in theorie door alle
mensen, worden omarmd. Ook hun grotere autonomie ten aanzien
van de politieke macht droeg hiertoe bij. Aanhangers van axiale religies wierven dan ook actief om steun van de rijkselites, namen oude
en nieuwe subelites van het rijk op in hun religie, spraken andere
lagen van de bevolking aan en verleidden zelfs elites van buiten het
rijk, want bekering impliceerde niet meer dat de politieke zelfstandigheid werd opgegeven. Deze twee factoren – meer contacten en communicatie in het algemeen en het expansievermogen van de axiale
religies in het bijzonder – verklaren de grote en diepe verspreiding
van enkele onder hen.
De ongekende en theoretisch ongelimiteerde expansie van axiale religies impliceerde echter ook een grotere kans op botsing met
andere religies. Voorheen waren botsingen tussen religies een neveneffect van niet-religieuze conflicten, in het bijzonder om de politieke
heerschappij. Vandaar de gedwongen deportatie van zowel de politieke als de religieuze elite van de staat Juda door de Babylonische
koning Nebudkadnezar in de vroege zesde eeuw voor Christus – de
Babylonische gevangenschap. Vermits axiale religies in agrarische
civilisaties nauw met politieke macht verweven bleven, vindt men
dergelijke maatregelen ook nadien terug. De laat-Romeinse en vroegByzantijnse keizers verboden het zoroastrisme en het manicheïsme
omdat beide religies gezien werden als voorposten van het Perzische
Sassaniedenrijk, waarmee zij van de derde tot de zevende eeuw permanent grensconflicten uitvochten. Omgekeerd trachtten de Sassanieden in hun rijk het katholieke christendom een halt toe te roepen
terwijl het nestoriaanse christendom dat de scheiding van de goddelijke en menselijke natuur in Jezus leerde en dat na zijn nederlaag
op het concilie van Efese in 431 door de Romeinse overheid werd
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bestreden, in Perzië wel op – zij het matige en wisselvallige – erkenning en steun kon rekenen. Nieuw is echter dat axiale religies ook uit
religieuze overwegingen met elkaar in aanvaring kwamen. Expansie
van de eigen religie kan immers slechts op kosten van andere religies
gebeuren.
Hoe verliep deze concurrentie, deze strijd? Om te beginnen moeten
we goed voor ogen houden dat concurrentie in voormoderne samenlevingen gevaarlijk is. Anders dan in de moderniteit waar competitieve
markten zich over steeds meer gebieden verspreiden en concurrentie
geregulariseerd en door functionele differentiatie ‘verzacht’ is (cf.
infra hoofdstuk 10), leidt competitie in de agrarische wereld gemakkelijk tot bloedige confrontaties. Het uitdragen van concurrentie kost
daar veel en wordt dus indien mogelijk vermeden. Segmentatie was
de belangrijkste conflictreducerende factor. In civilisaties met meerdere religies deed de interne segmentatie het grootste werk. In islamitische regio’s kon het ene dorp christelijk en het volgende islamitisch
zijn. In India konden de ambachtelijke gilden hindoeïstisch en kon
de koopmansstand jaïnistisch zijn. Geweld was in die samenlevingen
bovendien een legitiem middel. Religieuze elites deden openlijk een
beroep op de militair-politieke elites om hun religie te bevorderen en
andere, zeker nieuwe en bedreigende religies tegen te houden. Mogelijke concurrentie werd zo vermeden, want in de kiem gesmoord.
Toch kwam religieuze concurrentie veel voor. Religies konden
in één regio ontstaan en snel uitzwermen. De politieke macht was
meestal vooral geïnteresseerd in orde en expansie, niet in de onderdrukking van religies. In tal van tijden kregen nieuwkomers kansen:
in tijden van politieke verdeeldheid – zoals in de tijd van de zestien
rijken in India (7de tot 4de eeuw v. Chr.) en de Oostelijke Zhou-periode in China (771-256 v. Chr.) –, bij religieus tolerante regimes – het
Romeinse rijk, het Mongoolse rijk – en bij tolerante heersers – bijvoorbeeld de Mani-gezinde Sassanied Shapur (241-272). Axiale religies konden proberen zich te hechten aan de locomotief van nieuwe,
opkomende dynastieën en rijken en zo mee opklimmen – zoals het
toen al dominante katholieke christendom met het Frankische rijk
tegen de ariaanse Germaanse vorstendommen of, met minder succes,
het manicheïsme in associatie met de Oeighoeren in Centraal-Azië en
China.
De religieuze leiders van axiale religies met hun universele boodschap en hun relatieve autonomie keken dus voortdurend uit naar
mogelijkheden om de reikwijdte en de positie van hun religie te verstevigen. Missionering was één methode. De beschikking over cru-
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ciale culturele goederen waar veel vraag naar was – zoals schrift,
rechtskennis of organisatievermogen – was eveneens een belangrijke
troef. Als pakket meegedragen worden door handelaars was nog een
goede mogelijkheid (zie de initiële verspreiding van het boeddhisme
in Centraal-Azië en China en van de islam in Zuidoost-Azië en OostAfrika). Maar vermits elke activiteit in de agrarische civilisaties
afhankelijk bleef van de welwillendheid van de machthebbers, probeerden de religieuze leiders in eerste instantie de machtsinstanties,
liefst de hoogste, voor zich te winnen. Dat maakte verspreiding op
grote schaal mogelijk en bood meer zekerheid voor de eigen werking.
En met die politieke arm kon men vervolgens proberen concurrenten
uit te schakelen. Axiale religies volgen hiermee dezelfde logica als
de strijd van politieke concurrenten om politieke macht in agrarische
civilisaties: wie zijn kansen onbenut liet wanneer hij aan zet was,
werd misschien zelf uitgeschakeld zodra de ander het heft in handen
kreeg. Als het christendom zich niet had gelieerd met Constantijn,
was het misschien later door een concurrent opzijgeschoven. Zoals
gezegd verschilden axiale religies zeer sterk in de wijze waarop en de
mate waarin zij gebruikmaakten van hun hegemonie. Maar hoeveel
variatie er ook was, fundamenteel geldt dat axiale religies, omdat ze
een veel grotere expansieve drijfkracht bezaten dan vooraxiale religies, met alle middelen en in het bijzonder met politieke middelen
streefden naar blijvende hegemonie over de religieuze velden in de
respectievelijke agrarische civilisaties.

7.2. De groei van hegemoniale religies tot wereldreligies
In de jaren na 1960 stond de afkalving van de oude grote religies
voorop. In dit boek willen we het omgekeerde in het licht stellen en
onderzoeken. De wereldreligies hebben nu een massale aanhang en
zijn verspreid over nagenoeg de hele wereld. Zoals alle bewegingen
zijn zij echter klein begonnen. Sommige axiale religies hebben dus een
geschiedenis van immense groei achter de rug. Voor een verklaring
knopen we opnieuw aan bij het zojuist geopperde vermogen van axiale religies om de mogelijkheden tot groei in geavanceerde agrarische
civilisaties te benutten.
In de eerste plaats is er de troef van de hegemonie. Axiale religies
die niet tot een nissenbestaan veroordeeld waren, konden dankzij
hun hegemoniale status en werking langzaam aansterken en steeds
diepere en bredere lijnen in de bevolking trekken. In eerste instantie
was het belangrijk dat een axiale religie vaste voet kon krijgen bij
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(delen van) de leidende klassen. Vermits in de agrarische civilisaties
een kleine elite een sterk overwicht had – zij trok de meeste middelen
samen en kon bovenlokaal optreden – kon een hegemoniale, goed
in de elite gewortelde religie van boven naar beneden doorsijpelen.
Soms stelde het, zoals het confucianisme, weinig prijs op verspreiding
onder de bredere bevolking. Soms was het daar – meestal na aanvankelijke aarzelingen – heel erg op gesteld, zoals het christendom en
de islam. Men kan dus vaststellen dat met de tijd een hegemoniale
religie, naargelang de eigen drijfkracht meer of minder, doorsijpelt
naar de middenklasse en zelfs naar de boerenbevolking. Dat geldt ook
voor die onderworpen volkeren die zich reeds bij een wereldreligie
hadden aangesloten. Na verloop van enkele eeuwen was de islam in
het Midden-Oosten, dat tevoren christelijk en zoroastrisch was, ook
kwantitatief in de meerderheid. De islamisering verliep het snelst
daar waar de vroegere hegemoniale religie lokaal minder ingeplant
was en meer aangewezen was op steun van de verdreven politieke
macht, zoals in Iran en Anatolië (Levtzion, 1992:226-231). Toch zijn er
nu nog steeds enkele christelijke enclaves over – zie de Kopten en de
Assyrische christenen. Al geldt dus in het algemeen dat een hegemoniale religie in agrarische civilisaties dankzij haar hegemonie met de
tijd steeds dieper in de bevolking verankerd raakt, een automatisme is
dat niet. Steeds zijn er meerdere factoren aan het werk (zie Eaton, 1993
en 2000 voor India). Zo was het hindoeïsme in het politiek verdeelde
India in de loop van de eeuwen minder afhankelijk geworden van de
ondersteuning van politieke rijken en was het dus beter toegerust om
weerstand te bieden aan vreemde overheersing (Levtzion, 1992:231233). Weliswaar won de islam, die na het jaar 1000 steeds grotere
delen van India veroverde, ook hier terrein. Maar volgens een census
van 1872 was na al die jaren toch slechts tien à vijftien procent van
de bevolking van Noord-India islamitisch en was de islam slechts in
enkele, meer perifere gebieden – in een aantal streken van het huidige
Pakistan en Bangladesh – de meerderheidsreligie geworden (Eaton,
1993:115). Toch blijft de vraag wat er gebeurd zou zijn als de Britten
India na 1750 niet hadden gekoloniseerd.
Ten tweede wisten enkele axiale religies zich ook buiten hun herkomstcivilisatie te verspreiden, zowel door diffusie als door missionering. Hegemonie in één rijk is natuurlijk gunstig. Maar rijken, ook
al zijn ze groot, zijn geografisch beperkt. En hegemoniale religies
blijven sterk afhankelijk van het welzijn en voortbestaan van dit rijk.
Indien dat rijk stabiel was, was er geen probleem. Het confucianisme
heeft zo ten volle kunnen profiteren van de lange duur van het Chinese keizerrijk – ook al kende het perioden van versplintering en een
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opeenvolging van dynastieën. Maar bij de ontbinding van zo’n rijk
stond de hegemoniale religie voor grote problemen. Ondergang van
de religie samen met het politieke rijk was niet denkbeeldig. Toen
het Chinese keizerrijk in 1912 dan toch het loodje legde, was het ook
gedaan met het confucianisme als hegemoniale religie – de confuciaanse waarden en idealen waren tegen die tijd al lang in China en ruimer in Oost-Azië verspreid en overleefden dus de ondergang van hun
politieke ‘drager’. Het zoroastrisme is in Iran met de verovering van
het Sassaniedenrijk door de islam in de zevende eeuw kopje onder
gegaan, al nam de islamisering eeuwen in beslag. In India is het boeddhisme tegen de dertiende eeuw door de combinatie van een geregenereerd hindoeïsme en de politieke verovering door de islam zo goed
als verdwenen. Het katholieke christendom beleefde moeilijke tijden
op het einde van het West-Romeinse rijk, toen de deels heidense,
deels ariaanse Germanen alles overhoop schenen te lopen. Verdrijving uit de vertrouwde machtsbasis kon dus het begin van het einde
betekenen voor een hegemoniale religie, maar dat hoefde niet zo te
zijn. Het boeddhisme was ondertussen over heel Azië ten oosten van
Iran verspreid geraakt en kon een terugval in zijn ontstaansgebied
overleven. Evenzo had het christendom al een nieuwe basis in Europa
gevonden voor het door de islam in het Midden-Oosten en NoordAfrika in een eeuwenlange strijd vanaf de zevende eeuw tot de val
van het Byzantijnse rijk in de vijftiende eeuw werd teruggedrongen.
Missionering en diffusie vormden de twee kanalen waarlangs
axiale religies zich niet alleen in, maar ook buiten hun herkomstcivilisatie konden verspreiden. Een hegemoniale positie was erg behulpzaam bij deze activiteiten. Actieve missionering werd hét middel voor
wereldreligies om zich aan de wisselvalligheden van de binding aan
een politiek rijk en een heersersdynastie te onttrekken. Het ging weliswaar in tegen de ingebakken tendens in agrarische civilisaties om
zich niet met buitenstaanders – de ‘barbaren’ – bezig te houden. Maar
de universaliteit van de axiale religies maakte het mogelijk dat men
zich over deze culturele grenzen heen zette, zeker wanneer men daar
toe gedwongen werd – zie nogmaals het antieke christendom. De religies die dat met succes deden, zijn nu de grootste van de wereld. De
axiale religies die daar niet of minder in slaagden, gingen grotendeels
met hun rijk ten onder, zoals het zoroastrisme en het confucianisme.
Missionering van perifere gebieden werd daarbij vergemakkelijkt
omdat de axiale religie niet alleen kwam, maar in een pakket met
andere verleidelijke goederen van de kerncivilisatie. De hegemoniale
religie(s) van een civilisatie verspreidde(n) zich samen met efficiëntere oorlogsvoering, landbouwmethoden en gewassen, ambacht en
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handel, staatsvorming en schrift. Op die manier werden deze randgebieden met religie en al in de civilisatie getrokken en werden ook
daar de voorwaarden gerealiseerd – schrift, verstedelijking en individualisering van de midden- en hogere klassen – die voorheen in de
civilisatorische centra al tot het ontstaan van universalistische religies
hadden geleid. De latere uitbreidingsgebieden kregen echter bijna
nooit meer de kans op het ontwikkelen van een eigen wereldreligie
– zoals eerder gezegd met uitzondering van het Arabische schiereiland – maar namen een reeds bestaande wereldreligie over. Enige
vrijheid hadden ze trouwens wel. Zo verbond het rijk van de Khazaren aan de Zwarte Zee zich in de achtste eeuw met het jodendom om
zich te onderscheiden van de omringende islamitische en christelijke
rijken (Terechtchenko, 2005:48-52, 58-60) en verkoos het Russische
rijk van Kiev rond het jaar 1000 uit strategische overwegingen het
orthodoxe boven het westerse christendom. We onthouden dus dat
de hegemoniale religies – en af en toe een opzittende concurrent (zie
de Khazaren) – van de grote civilisaties dankzij diffusie en vrijwillige
overname door nieuwe, minder geavanceerde rijken steeds grotere
cirkels trokken. Het christendom verspreidde zich vanuit het Midden-Oosten en Zuid-Europa tussen 500 en 1000 langzaam over geheel
Europa. Hindoeïsme en boeddhisme werden overgenomen door rijken in Tibet, Zuidoost-Azië en het gebied van het huidige Maleisië en
Indonesië. Confucianisme en in mindere mate taoïsme – want minder
hegemoniaal – kregen vaste grond in Korea en Japan.
Ten derde was er een tendens van uiterst langzame opgang (‘vooruitgang’) op meerdere terreinen van agrarische civilisaties. Al verliepen veranderingen en ontwikkelingen in agrarische samenlevingen
traag en waren er regelmatig terugvallen, toch is er op de heel lange
termijn een opgaande lijn. Geavanceerde agrarische civilisaties waren
op tal van vlakken meer ontwikkeld dan hun voorgangers (cf. supra
3.2). De geavanceerde civilisaties ontwikkelden zich op hun beurt
verder: de landbouwmethoden verbeterden, het bevolkingsaantal
steeg, de steden en de handel groeiden, de organisatie van de politieke rijken verbeterde, de geletterdheid nam toe, enzovoort. Meer
mensen werden op die wijze in het bovenlokale verkeer getrokken.
Omgekeerd verhoogde daardoor tevens de penetratiekracht van de
hegemoniale religies, die evenals de rijken en staten steeds beter georganiseerd geraakten. Het is dus niet alleen het hegemoniale karakter
van enkele axiale religies op zich, maar ook de langzaam groeiende
integratie van ook de lagere klassen en boeren in de zich verder ontwikkelende agrarische civilisaties die de doorgroei tot grote religies
in hun stamgebieden verklaren.
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Laat me samenvatten. De gestadige groei van enkele axiale religies
tot grote wereldreligies lijkt me het resultaat te zijn van een dubbele evolutie: de interne verspreiding binnen een civilisatie van een
axiale religie van boven naar beneden (als gevolg van hegemonie
en ‘vooruitgang’) en de externe verspreiding buiten de eigen herkomstcivilisatie (als gevolg van diffusie naar perifere gebieden en
actieve missionering). Het dient onderstreept dat deze groei bij de
overgang naar en in de moderniteit niet terugviel en ook niet stilviel,
maar zich verder doorzette. Tot op de dag van vandaag verkleint
het aandeel van de vooraxiale religies ten voordele van de wereldreligies. Hoe verder men in het verleden teruggaat, hoe kleiner die
nu dominante wereldreligies blijken te zijn. Het overwicht van een
klein aantal wereldreligies in de huidige wereld is geen overblijfsel
van een toestand uit een ver verleden, maar is het resultaat van een
tweeduizendjarige doorgroei van enkele van meerdere axiale religies
tot wereldreligies.

Hoofdstuk 8
Besluit: religie in geavanceerde
agrarische civilisaties
Laten we, vooraleer de plaats en de dynamiek van religie en de
wereldreligies in moderne samenlevingen te bekijken, eerst nog even
de religieuze wereld van de agrarische civilisaties samenvatten.
(1) De grote religies zijn fundamenteel getekend door de agrarische civilisaties waarin zij opkomen. Zoals de civilisatie beheerst
wordt door een kleine, militair-politieke elite, zo is er ook een religieuze elite die als een kleine, leidende religieuze stand gescheiden
leeft van de rest van de bevolking en teert op diens surplus. De hoge
religie van de religieuze elite is een wereld apart die ver afstaat van
de religiebeleving van het gros van de bevolking (met inbegrip van de
politieke elites). Evenzo keert de territoriale segmentatie die agrarische civilisaties kenmerkt, terug op religieus vlak. Elke wereldreligie
die doordringt in brede lagen van de bevolking, stelt zich daarmee
bloot aan een proces van diepgaande regionalisering. Evenals de politieke eenheid is de religieuze eenheid zwak en kan dezelfde religie
dus van regio tot regio sterk verschillen. Ze heeft haar basis vooral in
een bovenlokaal opererende stand van clerici of ‘literati’.
(2) Zoals politieke dynastieën concurrenten proberen uit te schakelen om het alleen voor het zeggen te krijgen, zo ook de axiale religies indien ze daarvoor de kans krijgen, lees: indien ze daarvoor de
steun van de wereldlijke arm kunnen krijgen. Exclusieve en op de
hele bevolking gerichte religies – typevoorbeeld het christendom –
zullen daar meer op aandringen dan niet-exclusieve en elitaire religies – typevoorbeeld het confucianisme. Ook binnen een religie of
religieuze ruimte woedt een dergelijke strijd om de hegemonie.
(3) In de agrarische civilisaties favoriseert alles een nauw samengaan van religie en politiek. Politieke machthebbers en religieuze elites leven beide van het surplus van de anderen. Zij gaan ook het meest
met elkaar om. Bovendien zijn hun machtsmiddelen complementair.
Religies zijn maatschappelijk te belangrijk voor politieke elites om ze
vrij hun gang te laten gaan, de leidende kringen in politieke rijken zijn
te belangrijk voor religieuze elites om ze te negeren.
(4) In tegenstelling tot de vooraxiale religies groeien de axiale,
hegemoniale religies in hun stamcivilisaties uit tot civilisatie- en
cultuurbepalende krachten. Dat is mogelijk omdat axiale religies
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ideologisch en organisatorisch zelfstandig zijn ten aanzien van de
militair-politieke elites en dus vanuit hun religieuze machtsbasis de
maatschappij naar hun beeld proberen te kneden. Waar zij over zeer
lange perioden hegemoniaal waren, is dit ook gelukt. Dat geldt in het
bijzonder in die civilisaties waar niet alleen de militair-politieke elite
vanuit een gemeenschappelijk geloof sterker geïntegreerd geraakte,
maar tevens het gewone volk en de heersende stand met elkaar werden verbonden in een gemeenschappelijke religieuze cultuur (christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme).
(5) Wereldreligies groeien in de agrarische civilisaties en ook nog
in de beginnende moderniteit langzaam maar gestaag. Ze verdringen
hun vooraxiale voorgangers en hun minder fortuinlijke axiale concurrenten. Een beperkt aantal axiale religies – een aantal kandidaatwereldreligies wordt ook in de kiem gesmoord of verdwijnt nadien
weer – werkt zich zo op tot de dominante religies op wereldvlak. Wat
vele axiale religies in potentie bezaten, namelijk wereldreligie te zijn,
wordt slechts bij enkele ook realiteit.

DEEL III
DE ‘GROTE OVERGANG’ NAAR DE
MODERNITEIT EN DE MODERNISERING
VAN RELIGIE

In het vorige deel werd nagegaan hoe religie – en dat gold in het bijzonder de wereldreligies – ingebed was in voormoderne samenlevingen en zich in die sociale context kon ontplooien. In dit deel beschrijven we de fundamentele gedaanteverwisseling die het religieuze
veld, de (wereld)religies en de individuele religiositeit ondergingen
met de overgang naar de moderniteit. De algehele modernisering van
de samenleving drukt zich immers ook uit in diepgaande religieuze
moderniseringsprocessen.
Tot mijn spijt moet ik me daarbij behoudens enkele verwijzingen
beperken tot de modernisering in het Westen. Daar zijn twee redenen
voor. Ten eerste is mijn kennis van de (religieuze) moderniseringsprocessen in de niet-westerse wereld onvoldoende. Voor zover ik
kan zien, zijn er hierover ook nog geen overzichtsstudies verschenen.
Hoogstens zijn er enkele aanzetten waarop in de toekomst kan worden verder gebouwd, bijvoorbeeld de trends in de islam tot ‘scripturalisering’ (Geertz, 1968:65-74) en mondialisering (Roy, 2002) en de
idee van een ‘protestants boeddhisme’ (in o.a. Gombrich, 1988:172
e.v.). De tweede reden is van substantiële aard. De modernisering,
met inbegrip van de religieuze modernisering, heeft zich eerst in het
Westen doorgezet en heeft hier de langste geschiedenis. Bovendien
is zij na 1945/1960 uitgelopen in welvarende samenlevingen die het
gezicht zowel van de moderniteit als van de religie nogmaals grondig
hebben gewijzigd (dat is het onderwerp van het volgende deel). De
kans op opsporing van de grote lijnen van religieuze modernisering is
dus het grootst in het Westen. Uiteraard houdt deze beperking tevens
het gevaar in op foutieve veralgemening van westerse tot universele
trends. Alleen de toekomstige studie van religieuze moderniseringsprocessen buiten het Westen zal hier uitsluitsel kunnen brengen.

Hoofdstuk 9
De moderniteit
9.1. Van agraria naar de moderniteit
Tussen 1500 en 1800 vindt in Europa een fundamentele verandering
plaats: de overgang van de agrarische naar de moderne samenleving.
Dit proces van modernisering eindigt niet rond 1800, maar gaat in
de moderniteit zelf – als ‘modernisering van de moderniteit’ – in de
volgende tweehonderd jaar verder door. De agrarische en ambachtelijke economie uit de Middeleeuwen wordt een geïndustrialiseerde
en kapitaalintensieve markteconomie, de politieke standenhiërarchie
maakt plaats voor in staten opererende massademocratieën, wetenschap en techniek ontwikkelen zich in duizelingwekkend tempo, de
scholing veralgemeent en neemt de vorm aan van gestandaardiseerd
onderwijs, er vindt een transport- en communicatierevolutie plaats,
de welvaart neemt ontzettend toe, enzovoort. Kortom, alles wordt
op zijn kop gezet, en dat geldt dus ook voor religie en de wereldreligies. Nu zijn er in de geschiedenis vele breuklijnen aan te wijzen.
Sommigen daarvan gaan heel diep, zoals in Europa het einde van het
West-Romeinse rijk en de overgang naar de Middeleeuwen. Niettemin, de overgang naar de moderniteit reikt nog verder dan de breuklijnen tussen opeenvolgende politieke rijken en civilisaties. Hier is een
nieuw type maatschappij in het geding, van een orde die enkel vergelijkbaar is met de overgang van de jagers-/verzamelaarsculturen naar
de agrarische samenlevingen en civilisaties (cf. supra 3.1). Daarom
spreek ik met Karl Polanyi (1944) van ‘the great transformation’, de
grote overgang van agraria naar de moderniteit (zie ook Gellner, 1983
en 1988 en Van den Brink, 1996).
Voordat we analyseren hoe religie meegetrokken wordt in en mee
gestalte geeft aan de maalstroom van die modernisering, dienen we
eerst de algemene structuur en dynamiek van dit moderne samenlevingstype te verkennen. Zoals axiale en hegemoniale religies – de
wereldreligies – zich konden ontwikkelen op de fundamenten van
de geavanceerde agrarische civilisaties, zo zullen ook de religies in
de moderniteit vanuit het leven in die nieuwe samenleving gecreeerd en getransformeerd worden. We hadden het niet gemakkelijk
om de structuur van de (geavanceerde) agrarische civilisaties, die
met zovele zijn en onderling zo sterk verschillen, in het algemeen
te typeren. Zeker de laatste jaren is men gaan inzien dat het voor de
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moderniteit niet anders is. Overal ter wereld zijn moderniseringsprocessen in volle gang, echter zonder convergentie naar één exempel (Europa en/of de Verenigde Staten). Ook de moderniteit bestaat
uit vele moderniteiten (Hellemans, 1997:15 en het concept ‘multiple
modernities’ in Eisenstadt, 2003:Part II; zie ook Hefner, 1998 en Tyrell,
2005). Globale structuurmodellen blijven dan ook noodgedwongen
abstract en ondercomplex. Als vertrekpunt voor de analyse zijn ze
echter onmisbaar.
Laten we, om te beginnen, teruggaan naar het structuurmodel van
agrarische civilisaties en nagaan welke veranderingen het ondergaat
bij de overgang naar de moderniteit.
Schema 2: de modernisering van agrarische civilisaties
Aristocratie
Hoge Clerus
Steden

Boerendorpen

In feite maakt de modernisering het analyseschema van de agrarische
civilisaties onbruikbaar. Die modernisering voltrekt zich slechts langzaam, gespreid over vele eeuwen, met soms versnellingen – zoals de
Franse Revolutie. De aristocratie en de hoge clerus verliezen hun bijzondere positie en vermengen zich meer met de stedelijke boven- en
middenlaag (weergegeven via het bovenste kleine kader). De boerendorpen worden groter en met een sociaal gemengdere bevolking complexer. De interpenetratie tussen deze dorpen onderling en van de
dorpen met de steden nemen sterk toe (het onderste kleine kader). In
het algemeen verhogen de interacties en de afhankelijkheden tussen
mensen over grotere afstanden (het grote kader). De alom aanwezige
en alles doordringende territoriale segmentaties en in mindere mate
sociale segmentaties verzwakken en veranderen en er ontwikkelen
zich standaardculturen, waarin de meeste inwoners van een staat
via onderwijs, media, standaardta(a)l(en), massaconsumptie, politiek, verhoogde mobiliteit, enzovoort gesocialiseerd worden (Gellner,
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1988:261-263). Eenzelfde proces doet zich in zwakkere vorm voor op
continentaal en mondiaal vlak, waar de globalisering op haar beurt
zorgt voor de onderlinge aaneensluiting van deze standaardculturen. De vorming van zulke standaardculturen sluit overigens sociale
ongelijkheid, klassenculturen en subculturen niet uit, maar leidt wel
tot een nieuwe articulatie van deze fenomenen.

9.2. Een structuurmodel van de moderniteit
Als de moderniteit anders dan agrarische civilisaties functioneert,
moeten we haar basisstructuren ook opnieuw definiëren. Met behulp
van dit maatschappijmodel kunnen we vervolgens de religieuze veranderingen in de moderniteit weer analyseren. In algemene zin zie ik
moderne samenlevingen als gekarakteriseerd door drie basiskenmerken: functionele differentiatie op macroniveau, de vele verenigingen
en organisaties op mesoniveau en de doorgedreven individualisering
op microniveau. Ik stel ze kort één voor één voor.
Waar agrarische civilisaties gestructureerd zijn vanuit de hiërarchische scheiding tussen bovenlokaal optredende militair-politieke
en klerikale elites en de in kleine, lokale gemeenschappen levende
boeren met de steden als verbindende centra, treedt in moderne
samenlevingen op macroniveau de functionele differentiatie tussen
verschillende subsystemen op de voorgrond. Vanaf het begin hebben sociologen – zoals Spencer en Durkheim – moderniteit gedefinieerd vanuit differentiatieprocessen. Ik leun vooral aan bij het werk
van Niklas Luhmann (Luhmann, 1982 en 1997 overzien de hele theorie, Luhmann, 1977, 1989a en 2000 vormen zijn voornaamste godsdienstsociologische geschriften). Functionele differentiatie houdt in
dat domeinen als economie, politiek, wetenschap, onderwijs, kunst,
gezin, religie, enzovoort als functioneel gespecialiseerde domeinen
met een eigen logica en met eigen rollen en organisaties gaan functioneren en dus een – uiteraard steeds beperkte – autonomie ten opzichte
van andere domeinen verwerven. Zo wordt de moderne geldeconomie gekenmerkt door haar logica van economische efficiëntie, door
bedrijven en banken, door vele beroepsrollen en door haar – veel
beklaagde – blindheid voor niet-economische waarden en samenhangen. In dezelfde zin komen in de wetenschap wetenschappelijke
theorieën en waarheden voorop te staan, ook al botst dat met eerbiedwaardige tradities en religies. In de kunstwereld wordt het credo
‘kunst om de kunst’ sinds de Romantiek ingezet om de buitenwereld
op afstand te houden en de kunstenaar zijn eigen artistieke gang te

104

‘OVERGANG’ NAAR MODERNITEIT EN MODERNISERING VAN RELIGIE

laten gaan. In het politieke systeem wordt met de democratische revoluties vóór en na 1800 de directe band met de (feodale) economie en
met de staatsreligies doorgeknipt. Modernisering betekent dus op
macroniveau dat een deel van de maatschappelijke communicatie en
interactie zich gaat verdichten in functioneel gedifferentieerde systemen. De onderscheidingen tussen gezin, economie, politiek, religie,
enzovoort krijgen daarmee scherpere contouren.
De autonomie van deze functioneel gedifferentieerde communicatie en interactie is echter, anders dan bij gesegmenteerde differentiatie, erg relatief. Geen enkel veld kan zonder de andere functioneren.
Met elke onderscheiding worden dan ook tegelijk nieuwe verbindingen gelegd met de andere velden (omwille van het overzicht worden
in het onderstaande schema enkel de verbindende pijlen voor religie
weergegeven). Belastingen op de economie vormen de inkomsten van
de overheid die op haar beurt via infrastructuur, recht en allerhande
voorzieningen de werking van de economie ondersteunt – en soms
hindert. Van die belastingen en politieke organisatie en steun – en
van het onderwijs – is ook de wetenschap afhankelijk, die omgekeerd
zorgt voor technologische innovaties, voor wetenschappelijke data en
beleidsrapporten, voor de wetenschappelijke basis voor hoge scholing. Functionele differentiatie is dus een verhaal van onderscheidingen én verbindingen – op nieuwe grondslag.
De moderniteit is ten tweede gekenmerkt door de hoge vlucht die
‘formele’ verenigingen en organisaties nemen. Kenmerkend voor
organisaties en verenigingen – de kleine broertjes van organisaties –
Schema 3: functionele differentiatie in de moderniteit
gezin
onderwijs
economie

politiek
religie

wetenschap
kunst
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is dat leden kunnen toetreden en uittreden en dat de organisatie zichzelf stuurt, wat betekent dat ze zelf haar structuur, activiteiten en
doelen bepaalt. Ook de voormoderne agrarische civilisaties kenden
reeds voorvormen van organisaties, zoals de gemeenschappen van
het vroege christendom in het oude Rome, geheime genootschappen in het oude China of de ambachten en gilden en de religieuze
broederschappen in de middeleeuwse steden. Maar de ruimte voor
organisatievorming was er al te zeer beperkt om toen al van centrale
maatschappelijke betekenis te zijn. Het aantal verenigingen en organisaties was klein. Afstanden waren uiterst moeilijk overbrugbaar
en stonden bovenlokale verspreiding in de weg. Vele verenigingen
waren meer voorgegeven dan optie – zoals nu nog de familie – en
omvatten het gehele leven veeleer dan een deel ervan.
Met de moderniteit kregen verenigingen en organisaties pas volop
mogelijkheden tot ontplooiing. Zij zijn nu alomtegenwoordig (bedrijven, banken, ziekenhuizen, scholen, theatergezelschappen, politieke
partijen, wetenschappelijke verenigingen, jeugd- en seniorenverenigingen, enz.). Zowel de functionele differentiatie als de individualisering bevordert de groei van deze gespecialiseerde organisaties.
Voor het gros van de bevolking fungeren verenigingen en organisaties bovendien als een uitstekend medium om deel te nemen aan de
‘grote’ samenleving. De opgang van het verenigingsleven begint in
het Westen vanaf de achttiende eeuw (Nipperdey, 1976). De groei van
massaorganisaties start vanaf het midden van de negentiende eeuw
(Türk, Lemke, Bruch, 2002). Zo ontstaat naast de staat en de kerk wat
men in de negentiende eeuw ‘de burgerlijke maatschappij’ noemt en
wat nu de ‘civil society’ of het maatschappelijk middenveld heet. In
de economie trekken mastodontondernemingen de aandacht, in de
politiek massale politieke bewegingen. Ook de christelijke kerken
nemen in de negentiende eeuw de vorm van massaorganisaties aan.
Zij liepen zelfs voorop, zoals zij ook voordien al inzake het gebruik
van het medium ‘organisatie’ voorop hadden gelopen (Hellemans,
1997:18-20).
Op microniveau ten slotte is de moderniteit gekenmerkt door een
vergaande individualisering (zie uit de vele literatuur Beck, 1986
en inzake religie Dubach, Campiche, 1993 en Felling, Peters, Scheepers, 2000). De mensen krijgen nu als individuele persoon de verantwoordelijkheid toegeschoven om elk op hun eigen manier selectief
te participeren in deze organisaties, in de bovenlokale cultuur en in
de functioneel gedifferentieerde subsystemen van de moderne maatschappij. In de omschrijving van wat individualisering is, moeten we
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echter oppassen voor clichés. Zoals de vele legenden, riddersagen
en heiligenlevens bewijzen, keek men vroeger minstens evenzeer op
naar sterke, succesrijke of tragische individuen (Gurjewitsch, 1994).
Individualisering als trend in de moderniteit heeft dus niets van
doen met een toename van sterke persoonlijkheden. Evenmin is het
zo dat voormoderne mensen willoos op de automatische piloot van
tradities vlogen. Ze leefden, integendeel, met minder regels dan wij.
Verder verheft of verloedert individualisering het individu niet. En
zeker is individualisering geen individuele zaak. Het is integendeel
een collectief kader waarin personen zich in onze tijd willens nillens
moeten leren bewegen. De huidige samenleving herbergt immers tal
van situaties die personen ten individuele titel tot keuzes dwingen
(beroep, huwelijkspartner, woonplaats, religie, enz.). Tegelijk zorgen onze geletterdheid, de transport- en communicatiemedia en de
algemene evolutie van onze cultuur ervoor dat we minder gebonden
zijn aan familie, geboortegrond en voorgegeven cultuur en dat we
dus uit meer opties kunnen kiezen. Ten slotte accentueert de met
deze ontwikkelingen gepaard gaande drang naar introspectie extra
de individualiseringstrend.

9.3. De modernisering van religie en de wereldreligies
Functionele differentiatie op macroniveau, ‘formele’ verenigingen
en organisaties op mesoniveau en individualisering op microniveau beschouw ik als de fundamentele trekken van de moderniteit
in de vele moderniteiten. Zoals religie voorheen getekend was door
de structuur van agrarische civilisaties, zo neemt zij nu vanuit deze
nieuwe kaders nieuwe gestalten aan. Alleen laten de grote veranderingen die voor religie in deze grote overgang naar de moderniteit
geïmpliceerd liggen, niet meer zo lang op zich wachten als na de agrarische revolutie. Toen duurde het millennia vooraleer zich archaïsche
religies met priesterkasten en nog later axiale religies uitkristalliseerden. In de moderniteit verandert alles veel sneller en zijn dus ook de
gevolgen van de tweede grote overgang sneller zichtbaar. Ter staving
zou ik willen verwijzen naar twee andere domeinen, de economie en
de politiek, omdat hier de these van een grote overgang algemeen
aanvaard wordt. Moderne, op recht gebaseerde en in nationale staten opererende politiek waarbij de hele bevolking betrokken wordt,
verloopt heel anders dan in de voormoderne, op exclusieve rechten
van een heersende stand stoelende politieke systemen (Poggi, 1990).
De moderne geldeconomie die functioneert in een competitieve markt
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van kapitaal en bedrijven heeft evenmin veel gemeen met de voormoderne, op zelfvoorziening enerzijds en op handel van luxe en enkele
basisgoederen anderzijds georiënteerde agrarische en ambachtelijke
economie (Polanyi, 1944). Zou voormoderne religie dan niet even
fundamenteel verschillen van moderne religie? Zoals de overgang
van agraria naar de moderniteit onderzocht wordt voor het politieke
domein en voor de economie, zo dient dat ook te gebeuren voor het
religieuze domein.
De opgave waarvoor we ons geplaatst zien, laat zich dan als volgt
omschrijven. We hebben laten zien hoe religie in de geavanceerde
agrarische civilisaties gestalte kreeg – in het bijzonder door de dynamiek van axiale en hegemoniale religies. Op dezelfde wijze dienen
de logica en de dynamiek van religie in en vanuit de moderniteit
in kaart te worden gebracht. In het volgende deel zal ik ingaan op
de ontwikkelingen na 1960. In dít deel worden de belangrijkste veranderingen inzake modernisering op de lange termijn beschreven.
Wat verandert er inzake religie met de overgang van agraria naar de
moderniteit? Welke diepgaande transformaties doen zich voor? Nog
duidelijker dan tot nu toe zal ik daarbij drie niveaus van religie onderscheiden (cf. supra 2.3). Ten eerste het macroniveau van het religieuze
veld in zijn geheel en zijn situering in de moderne maatschappij. Ten
tweede het mesoniveau van de religies. Ten derde het microniveau
van de individuele persoon. Bijzondere aandacht gaat uiteraard naar
de wereldreligies: hoe is het te verklaren dat zij zo vlot deze grote
overgang hebben kunnen verwerken?

Hoofdstuk 10
De modernisering van het religieuze veld
Op het macroniveau van het religieuze veld zijn met de modernisering drie cruciale ontwikkelingen verbonden: religisering, pluralisering en globalisering.

10.1. Religisering en religieuze promiscuïteit
Functionele differentiatie – de opkomst van functioneel gespecialiseerde velden van communicatie, interactie en organisatie – betreft
niet alleen economie, politiek, onderwijs, wetenschap, kunst of sport,
maar ook religie. Negatief lijkt religie door deze vorm van modernisering vele van de ‘niet-religieuze’ taken te verliezen die het voordien
direct in eigen regie waarnam: onderwijs, medische zorg, opvang
van behoeftige mensen, verklaring van het reilen en zeilen van de
wereld en van de geschiedenis, administratie van en leiding over de
lokale gemeenschap, enzovoort. Maar ze kan ze nog steeds indirect
beïnvloeden. Positief gezien gaat religie zich veel explicieter en exclusiever op haar kerndomein richten, de verbinding van het immanente
en het transcendente. Geïnspireerd door Luhmanns ‘individualisierte
Individuen’ (1989a:160) noem ik deze toespitsing van religie op haar
‘core business’ de religisering van religie (Hellemans, 1997:20-21).
Aflaathandel, wereldlijk bestuur door geestelijken, de bijbel als bron
van wetenschappelijke kennis en dergelijke worden na 1800 meer en
meer als problematisch ervaren. Men heeft na 1800 de indruk dat men
religie dankzij deze religisering zuiverder, puurder beleeft – of zou
moeten beleven – dan voordien.
Deze functionele differentiatie van religie ontstaat niet plotseling met de Franse Revolutie. Zoals in het geval van dat andere
oude domein, de politiek, is de differentiëring van religie reeds lang
tevoren begonnen (Luhmann, 2000:187-197). Een eerdere – niet de
eerste – belangrijke stap in dit proces was, zoals we hebben gezien,
het ontstaan van axiale religies met hun nadruk op de individuele
verantwoordelijkheid en met hun aparte, niet langer louter in politieke of etnische termen gedefinieerde religieuze gemeenschappen.
Nu wordt dus een grote, nieuwe stap gezet. Vooral de ‘disestablishment’ van religie en politiek – de scheiding van kerk en staat – speelt
een hoofdrol. Maar ook de differentiatie van wetenschap en religie,
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van onderwijs en religie, van gezondheids- en armenzorg en religie
is belangrijk. Functionele differentiatie van religie is echter niet enkel
iets wat de religies tegen hun wil is overkomen. Achter deze verdere
differentiatie zitten zowel externe als interne krachten. De conservatieve en orthodoxe oproepen tot weerstand tegen de als goddeloos
ervaren moderniteit tonen aan dat de religisering intern vaak werd
en nog steeds wordt gezien als opgedrongen door externe, religievijandige krachten. Vooral het antiklerikalisme van de Franse revolutionairen bleef de volgende anderhalve eeuw nazinderen. Van alle
grote kerken deed vooral de katholieke kerk maar node afstand van
haar uitgebreide feodale bezittingen, van haar status als staatskerk,
van haar monopolie over de wetenschap en over het onderwijs – zie
de schoolstrijd in onder andere België, Frankrijk en Nederland. Zonder externe dwang zou dat zeker niet zijn gebeurd. Maar tegelijk dreven interne krachten, vaak dezelfde conservatieve krachten, eveneens
in de richting van meer religisering. In religieuze kringen ging men
het onderscheid tussen religie (kerk) en wereld veel sterker benadrukken. Ambtsdragers kregen, nu ze exclusief als geestelijk leiders
beschouwd werden, een striktere religieuze gedragscode voorgeschreven. De gelovigen dienden de hemel voortaan met louter religieuze middelen te verdienen. En directe wereldlijke gezagsuitoefening
(bijvoorbeeld als prins-bisschop) werd vervangen door meer indirecte
beïnvloeding (bij voorkeur door een christelijke partij).
De religisering van religie betekent voor de grote religies en kerken niet per definitie dat ze aan maatschappelijk belang en relevantie
inboeten. Zeker, er zijn manifeste nadelen aan verbonden: minder
politieke steun, grotere onzekerheid, gevaar voor verlies van maatschappelijke impact. De differentiatie en de vermindering van de religieuze bandbreedte hebben verder tot gevolg dat andere domeinen
de religies vanuit hun veld kunnen interpelleren. Zo brengt de ontwikkeling van een wetenschap die louter op het vinden en testen van
cognitieve waarheden gericht is, extern onderzoek van religieuze tradities en praktijken mee. Deze kritische bevraging brengt de religies
vaak in verlegenheid en dwingt ze hun discours aan te passen of, wat
even vaak gebeurt, af te schermen (zie de ontkenning door vele christenen en moslims van de historische bijbel- en korankritiek). Religies
kunnen de functionele differentiatie echter ook in hun voordeel aanwenden. De functionele velden zijn immers onontkoombaar en op
velerlei wijze met elkaar verbonden (zie nogmaals schema 3; Vanderstraeten, 2006). Verbinding betekent invloed, veel verbindingen veel
invloed. Geld, goederen en diensten uit de economie doordringen
de hele samenleving en maken haar aldus tot een toonaangevend

110

‘OVERGANG’ NAAR MODERNITEIT EN MODERNISERING VAN RELIGIE

subsysteem. In plaats van uit te sterven, zoals een aantal negentiende
eeuwse liberalen en Marx dachten, heeft de staat – de centrale instantie in het politieke systeem – er steeds nieuwe opgaven bij gekregen
omdat hij bij uitstek fungeert als verbinding en scheidsrechter tussen
de verschillende domeinen. Ik noem dit ‘overstromen’ of dit aansluitingsvermogen van functioneel gespecialiseerde deelsystemen
naar andere domeinen sociale promiscuïteit (ik ontleen de term aan
Michael Mann (1984:17-18), die dit echter – ten onrechte – inroept als
grond voor de afwijzing van de differentiatie-idee). Omdat deelsystemen niet zonder elkaar kunnen, zijn zij afhankelijk van andere. Zij
dringen ook diep door in andere systemen (bijvoorbeeld geld) en
kunnen omgekeerd tevens hindernissen en remmingen tegen andere
opwerpen (bijv. religieuze plichten). Economie en politiek zijn zo in
hoge mate promiscue te noemen. Dat verklaart hun centrale betekenis
in de moderniteit. Ook religie is zeer promiscue: vanuit hun nabijheid
tot het Heilige matigen religies en religieuze leiders zich het recht toe
in alle mogelijke zaken te interveniëren. ‘Instaurare omnia in Christo’,
alles in Christus inrichten, luidde het motto van de ultramontaanse
katholieken. Wanneer een religie daar ook daadwerkelijk in slaagt,
is zij zeer machtig. De formatie van zeer machtige religieuze zuilen
(politieke subculturen) in de loop van de negentiende eeuw toont aan
dat kerken hier wel degelijk in slaagden (Hellemans, 1990). Als netwerken van functioneel gedifferentieerde organisaties – politieke partij, kerk, vakbond, ziekenfonds, school, ontspanningsverenigingen,
enzovoort – hebben zuilen de functionele differentiatie intern afgebeeld (zie ook Vanderstraeten, 1999). Tegelijk hielden de katholieke
en calvinistische kerken die religieuze subculturen bij elkaar. Dankzij
die zuilen verwierven die kerken in een aantal landen en regio’s een
macht die zij tevoren nooit bezeten hadden. Met de terugval van de
kerken in de tweede helft van de twintigste eeuw deemsterden echter
ook de christelijke zuilen in Europa weg. Op dit ogenblik zijn de grote
kerken in Europa naarstig op zoek naar nieuwe promiscuïteitskanalen, die hen weer meer in het centrum van de samenleving kunnen
brengen. Eén van de grote vragen rond religie is of dat nog kan lukken, en zo ja, op welke manier (cf. infra de hoofdstukken 16 en 19). Op
dit moment zijn het vooral de islam en de conservatief-protestantse
kerken in de Verenigde Staten die bewijzen dat een gereligiseerde
religie nog steeds een eersterangsrol in de moderne maatschappij
kan spelen.
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10.2. Competitieve pluralisering en de groei van religieuze
markten
Het verband tussen pluralisering en modernisering wordt al langer
gelegd. In het secularisatieparadigma beschouwt men pluralisme als
een oorzaak van secularisatie. De confrontatie met andere religies
doet immers twijfels rijzen over de geldigheid van de eigen religie
(Berger, 1967:150-152, Bruce, 2002:16-19). De aanhangers van de ‘rational choice’-benadering leggen het omgekeerde verband. Omdat
pluralisme de religies vanwege de scherpere concurrentie aanzet
tot meer inzet, zou het juist religieuze vitaliteit en groei bevorderen (Finke, Stark, 1992). In beide gevallen kijkt men naar de effecten
van religieus pluralisme. Hier gaat het echter om het ontstaan van
pluralisme (pluralisering) en om het onderscheid tussen modern en
voormodern pluralisme. Want – dat is de grote moeilijkheid – ook in
agrarische civilisaties was pluralisme troef. Ik zal eerst de gangbare
visie geven – hoe in het Westen de religieuze monopolies of oligopolies in de moderniteit plaatsmaken voor steeds meer pluralisme – en
daarna deze visie bijstellen.
Het vertrekpunt van de gebruikelijke visie is het monopolie van het
westerse christendom in de Middeleeuwen, dat met de R eformatie
doorbroken werd (Berger, 1967:134-137, Luckmann, 1967:92-94). Het
was een aarzelend begin omdat staten en confessies het terrein nog
poogden op te delen in mooi van elkaar gescheiden, territoriale porties (‘cuius regio eius religio’). Weldra werd het pluralisme echter ook
intern, het eerst in een aantal protestantse landen. In het algemeen
bestrijden protestantse stromingen religieuze concurrenten immers
minder militant dan de katholieke kerk. Toch waren er grote verschillen. In de Verenigde Staten kreeg de anglicaanse moederkerk
zeer snel, reeds voor de onafhankelijkheid in 1776, af te rekenen met
sterke concurrentie en werd zij rond 1800 al een minderheidskerk tussen andere minderheidskerken. Sindsdien is het aantal kerken in de
Verenigde Staten blijven groeien. De natie die symbool staat voor de
kapitalistische markt, werd tevens het model van een vrije, religieuze
markt waarop vele religieuze aanbieders – van kerken tot religieuze
ondernemers die louter in eigen naam optreden – wedijveren om de
religieuze vraag (Noll, 2004).
In Europa verliep dit pluraliseringsproces veel trager en konden
de oude kerken tot diep in de twintigste eeuw hun dominante positie in het religieuze veld behouden. Opnieuw liepen een aantal protestantse landen voorop in de pluralisering, maar ook daar bleef de
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impact van de vele kleine religieuze groeperingen gering. De grootste
uitdaging werd vooral gevormd door het stijgend aantal buitenkerkelijken. Nederland is een karakteristiek voorbeeld (Knippenberg,
1992). Met de Reformatie en de onafhankelijkheid van Spanje werd
het calvinisme, begunstigd als het was door de nieuwe overheid, ‘de
heerschende kerk’. Maar daarnaast werd er, met tegenzin en vergezeld van discriminatoire maatregelen, ruimte gelaten voor katholieken – een derde van de bevolking –, voor het jodendom, voor enkele
kleine protestantse stromingen als doopsgezinden, lutheranen en
remonstranten en vanaf de achttiende eeuw voor oud-katholieken.
Na 1800 werd de heersende kerk gereorganiseerd als de Nederlandse
Hervormde Kerk. Deze bleef de dominante kerk in Nederland, maar
werd de hele negentiende en twintigste eeuw geplaagd door afscheiding van orthodoxe, zich gereformeerd noemende groeperingen. De
grootste van deze groeperingen, met een aanhang van 6 à 8% van de
bevolking en bekend als de Gereformeerde Kerken in Nederland,
werd rond 1900 de derde grote kerk van Nederland. Andere protestantse kerkgenootschappen deden – zoals ook spiritisme en theosofie
– hun intrede via import uit vooral de Angelsaksische wereld, bijvoorbeeld de baptisten, de apostolische kerken en het Leger des Heils. In
de tweede helft van de twintigste eeuw nam het aantal religies verder
toe door de opkomst van nieuwe religieuze bewegingen en migrantenkerken. Maar ondanks het grote aantal religieuze groeperingen en
kerken is de aanhang van al deze nieuwkomers, met uitzondering van
de Gereformeerde Kerken in Nederland, marginaal gebleven. Afgezien van de islam die dankzij migratie opgeklommen is tot de vierde
religie van Nederland, bereiken al deze kleinere stromingen samen
minder dan 5% van de bevolking. Anders dan in de Verenigde Staten
waar de oude heersende kerk plaats diende te maken voor vele, middelgrote kerkgenootschappen, bleef in Nederland tot 1960 meer dan
driekwart van de bevolking lid van één van de drie grote kerken en
kwam de grootste uitdaging van de buitenkerkelijken. Hun aantal
groeide gestaag van 2,3% in 1899 naar 23,6% in 1971 (Knippenberg,
1992:276) en is sindsdien verder gestegen. Ongeveer de helft van de
Nederlandse bevolking – afhankelijk van de vraagformulering tussen
de 40% en de 65% – zou zich nu niet meer tot een kerkgenootschap
rekenen (Becker, De Wit, 2000:24 en Becker, 2006:11-12).
De katholieke landen van Europa hinken achteraan in dit pluraliseringsproces. Tot de Franse Revolutie hield de katholieke kerk met
behulp van de staat en desnoods met geweld alle concurrenten buiten.
Ook nadien ontbrak elke noemenswaardige religieuze concurrentie.
Pas na 1960 drongen andere kerkgenootschappen er, zoals in andere
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landen, zichtbaar door. De uitdaging voor de katholieke kerk – door
haar opgevat als een dodelijke, satanische bedreiging – kwam van een
aanzienlijk en militant antiklerikalisme. Deze polarisatie verdween
pas na 1960 ten voordele van een meer uitgesproken pluralisme.
In de westerse wereld is het pluraliseringsproces sinds de Middeleeuwen dus duidelijk terug te vinden, al is het zeer gevarieerd
verlopen, van vroegtijdig en diepgaand in de Verenigde Staten tot
laattijdig en gepolariseerd in de Europese katholieke landen (de uiteenlopende pluraliseringspatronen werden – onder de noemer van
secularisatie – geanalyseerd door David Martin, 1978). De christelijke
gebieden buiten het Westen, met name Rusland en Latijns-Amerika,
kennen een ontwikkeling die vergelijkbaar is met die van de Europese katholieke landen. Het kerkelijk monopolie werd er na 1800 in
eerste instantie uitgedaagd door antiklerikale bewegingen. Na 1960,
in Rusland na 1989, vestigden zich allerlei concurrerende religieuze
stromingen. In Latijns-Amerika kennen de protestantse evangelicale
groeperingen heel wat succes. In Rusland is behalve allerlei protestantse stromingen ook de katholieke kerk actief. Elders komt het
gebruikelijke schema echter in problemen. Het islamitische MiddenOosten vertoont met zijn sinds eeuwen hegemoniale islam weliswaar
veel gelijkenissen met het Westen. Toch was het religieuze landschap
er vóór de moderniteit gevarieerder – met zijn toegelaten, zij het
ondergeschikte ‘religies van het boek’ (christendom en jodendom).
In het Azië van de niet-exclusieve religies kan men al helemaal niet
heen om de vaststelling van een religieus pluralisme dat reeds van
vóór de moderniteit dateert, zelfs al groeit ook hier – zie Japan – het
aantal religieuze groeperingen in de twintigste eeuw. Hetzelfde lijkt
op te gaan voor Afrika dat in religieus opzicht altijd al uiterst heterogeen was, een situatie die met de snelle groei van nieuwe kerken in
de twintigste eeuw alleen een nieuwe vorm aanneemt.
Er zijn dus ernstige vragen te stellen bij het beeld dat een rechte lijn
trekt van voormodern monopolie naar modern pluralisme. Het geldt
alleen voor die streken – het christelijke Europa en Latijns-Amerika
– waar één religie alle andere heeft kunnen verdringen. In Azië was
pluralisme echter ook al vóór de moderniteit troef. Niet alleen leefden in India en China meerdere axiale religies, zij het ongemakkelijk,
naast elkaar. Zij werden in kleinere kring nog aangevuld door huisreligies en lokale en regionale religies. Bovendien blijkt bij nader inzien
ook de christelijke religiebeleving in het middeleeuwse Europa niet
zo uniform te zijn. De kerkdiensten waren per regio heel verschillend
– en werd in het katholicisme pas in de negentiende eeuw op één,
Roomse leest geschoeid. Hetzelfde geldt voor de heiligenverering en
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feestdagen. Onder de algemene noemer van het christendom gingen
dus grote lokale en regionale verschillen schuil. Dat is, wanneer we
ons het eerder geschetste structuurmodel van agrarische civilisaties
voor de geest halen, niet meer dan normaal. De ontwikkeling loopt
dus niet simpelweg van monopolie naar pluralisme. In feite is het
gelijkstellen van de voormoderne hegemonie van een religie met een
religieus monopolie in moderne zin een anachronisme. Het is echter even anachronistisch het religieuze pluralisme in de moderniteit
gelijk te stellen met het pluralisme in de agrarische civilisaties. Redding uit deze conceptuele impasse lijkt me slechts mogelijk indien
we twee typen van pluralisme – gesegmenteerd en competitief pluralisme – onderscheiden.
Bekijken we eerst het pluralisme in de geavanceerde agrarische civilisaties. Veruit het grootste deel van het pluralisme was een gesegmenteerd pluralisme van territoriale aard: de religieuze voorstellingen
en praktijken verschilden van dorp tot dorp, van regio tot regio, van
civilisatie tot civilisatie. Bijna altijd gold: hoe verder af, hoe groter de
verschillen. Zelfs de universeel georiënteerde axiale religies kampten daarmee en gingen bij duurzame afzondering gescheiden wegen
(zie bijvoorbeeld de scheiding van westers en oosters christendom
na de inkrimping van het Byzantijnse rijk en de opkomst van het
Frankische rijk). Dat was in een samenleving met weinig translokale
mobiliteit een natuurlijk gegeven. De vele en moeilijk overbrugbare
territoriale scheidingen werden aangevuld door uitgesproken sociale scheidslijnen tussen beroepsgroepen en standen. Beide lagen dus
in voormoderne samenlevingen aan de basis van een veelheid aan
religies en religievarianten. Beide maakten eveneens veel potentiële
concurrentie tussen religies en tussen varianten van dezelfde religie
al bij voorbaat ongedaan. Niet een religieuze alleenheerschappij zoals
het christendom in het middeleeuwse Europa, maar gesegmenteerd
religieus pluralisme met één of enkele overkoepelende, hegemoniale
religies kenmerkt in het algemeen voormoderne samenlevingen.
Ondanks deze segmentatie kwamen religies echter ook veelvuldig
met elkaar in aanraking, in streken met diverse religies, in steden,
in de grote rijken, bij contact tussen boeren en handelaars. Dat gaf
aanleiding tot interactie en wederzijdse ontlening, maar kon ook de
concurrentie aanscherpen, zeker vanaf het aantreden van de universalistische religies en de opkomst van uitgebreide politieke rijken, beiden vanaf het eerste millennium voor Christus. Axiale religies waren
expansiever ingesteld dan hun voorgangers. Grote rijken brachten een
veelheid aan culturen en religies bijeen, stimuleerden sterk de groei
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van bovenlokale contacten op velerlei gebied (bestuur, handel, groei
van steden en geletterde elites, enz.), deden religieuze elites uitkijken
naar politieke steun en gaven politieke elites de kans op keuze van
een voorkeurreligie. Zo ontstond er competitief pluralisme – deden
zich situaties voor waarin meerdere religieuze stromingen met elkaar
wedijverden. Zo ontstonden er rudimentaire religieuze markten,
onder meer in de Hellenistische wereld en het Romeinse rijk, in het
Perzië van de Sassanieden, in India en China. Deze religieuze markten
waren in velerlei opzichten begrensd. Ze concentreerden zich in de
stedelijke centra van de civilisatie. Ze veronderstelden goedkeuring
van of ten hoogste een ambivalente repressie door de autoriteiten.
De nauwe associatie van religie met familie, beroepsgroep of stand
en met etnische en geografische afstamming bemoeilijkte individuele
overgangen, maar maakte ze niet onmogelijk. De religies zelf ontbrak
het vaak, zeker in het begin, aan zowel wil als organisatie om buiten
hun traditionele stamcliënteel te werven. De markten werden ingeperkt zodra een hegemoniale religie zich sterk genoeg voelde. Niettemin wisten enkele nieuwe religies zich in die onbestemde situatie
op te werken en soms zelfs uit te groeien tot toonaangevende religies. Ondanks het overheersende gesegmenteerde pluralisme was een
zekere mate van competitief pluralisme in geavanceerde agrarische
civilisaties, zeker tijdelijk, dus niet onbekend.
Tegelijk dient onderstreept dat kleinere, actief wervende en competitief ingestelde religies in agrarische civilisaties als ongemakkelijk
werden ervaren omdat ze niet alleen de religieuze status-quo bedreigden, maar ook de maatschappelijke en politieke orde in gevaar konden brengen. Achter religieuze competitie zag men onrust, geweld
en politieke ambities van tegenstanders opdoemen. Religies, in het
bijzonder de minder territoriaal en sociaal gebonden axiale religies,
werden door politieke elites dus nauwkeurig gevolgd. Zelfs waar de
hegemoniale positie van een religie eeuwenlang niet meer in vraag
was gesteld, zoals bij het christendom in het Westen en de islam in
het Midden-Oosten, bleef men bedacht op de opkomst van concurrentie, hier in de vorm van religieuze en politieke dissidentie, het
spiegelbeeld van de samenwerking tussen hegemoniale religie en
politiek. Maar de (quasi-)eliminatie van niet-hegemoniale religies en
religievarianten was een moeilijke en veeleisende zaak. De rijkselites
moesten voldoende greep hebben op hun samenleving om één religie
te doen zegevieren. Dat was vóór onze jaartelling nergens het geval.
Bovendien riep zulke geforceerde religiepolitiek dermate veel geweld
op dat de politieke machthebbers vaak terugschrokken voor een dergelijke risicovolle onderneming – het kon hun eigen val meebrengen.
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Zo kwam het in verschillende civilisaties tot een ongemakkelijke hiërarchie van meerdere religies, afgewisseld met periodes van religieus
geweld. De andere religies konden dan als ‘niet-begunstigde’ religies
een plaats zoeken – en bij een eventuele wijziging van koning, keizer
of dynastie een (nieuwe) gooi naar de hegemonie doen. Dat patroon
zien we in het Perzische Sassaniedenrijk (Stausberg, 2002:220-244) en
in India en China. Omdat religieuze concurrentie gemakkelijk geweld
genereerde, werden religies soms – indien het nodig werd geacht –
hard aangepakt. Maar waar mogelijk werden religies op een zachtere wijze onschadelijk gemaakt. Dat kon op verschillende manieren
gebeuren. Men probeerde religies te harmoniseren (zoals in China
met confucianisme, taoïsme en boeddhisme en in India onder leiding
van de brahmanen met de vele lokale en regionale religies). Religies
konden zich, al dan niet noodgedwongen, terugplooien op de vaste
binding aan een volk (bijv. het jodendom). Ze konden over regio’s/
lokaliteiten verspreid liggen (in de Balkan kreeg men zo orthodoxe,
katholieke en islamitische dorpen kriskras door elkaar). Ze konden
een klassenspecifiek karakter aannemen (bijv. confucianisme en de
‘ju’-klasse in China, jaïnisme en de koopmansklasse in India).
In de agrarische civilisaties was er dus veel pluralisme, maar het
was vooral een gesegmenteerd pluralisme. Met de opkomst van axiale religies nam in de grote politieke rijken en civilisaties de religieuze concurrentie toe. Maar omdat dit bij naar hegemonie strevende
religies dreigde te escaleren, werd dit beginnende competitieve pluralisme via segmentering, via harmonisering en hegemonialisering
en, indien noodzakelijk geacht, via uitsluiting en geweld danig ingesnoerd of zelfs ongedaan gemaakt.
In de moderniteit daarentegen krijgt het competitieve pluralisme
langzaam het overwicht op het gesegmenteerd pluralisme. Ten eerste
is door de enorme groei van de translokale mobiliteit de remmende
kracht van de vroegere territoriale scheidslijnen sterk verminderd.
Religies kunnen nu vlot wereldwijd opereren. Dat alleen reeds heeft
de concurrentie ontzettend doen toenemen. Zo zijn in Los Angelos
tientallen boeddhistische stromingen en scholen actief, die vroeger
zonder veel contact over het Aziatische continent verspreid lagen
(Eck, 2002:148-150). Ten tweede kan een dominante religie geen
beroep meer doen op de overheid om haar onwelgevallige concurrenten uit te schakelen. De drempel voor religieuze innovatie komt
daardoor veel lager te liggen en dus neemt het aantal religies en religieuze stromingen toe. Ten derde worden personen nu, anders dan in
voormoderne samenlevingen, volop geconfronteerd met de diversiteit
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van religies en worden ze gedwongen zelf een keuze te maken. Het
resultaat van al deze veranderingen is een complete wijziging van de
structuur van het religieuze veld. In plaats van de voormoderne opdeling van de wereld in een aantal gescheiden civilisatorische werelden
met hegemoniale religies ontstaat een wereldwijde, competitieve en
voordurend innoverende markt van zeer vele georganiseerde kerken
en sekten, minder georganiseerde stromingen en individuele religieuze ondernemers, die allen met elkaar wedijveren om de aandacht
en de sympathie van individuen die zichzelf het recht op religieuze
keuzevrijheid gunnen. Deze permanente concurrentie tussen grote
en kleine, oude en nieuwe religies om de gunst van individuen laat
zich niet meer op de oude manier – via segmentatie en via allianties
tussen hegemoniale religies en politieke elites – behandelen. Dankzij functionele differentiatie wordt religie immers losser verknoopt
met de andere deelsystemen. Vooral de scheiding van religie en staat
maakt vrije religieuze concurrentie zonder inzet van overheidsgeweld mogelijk. Maar ook de religisering van religies, de organisatievorming binnen religies en de individualisering vergemakkelijken
concurrentie en de groei van religieuze markten. Het gesegmenteerd
pluralisme verdwijnt daarmee nog niet van de aardbodem. Daarvoor
heeft het te diepe sporen getrokken (het Westen bijvoorbeeld is nog
steeds overwegend christelijk) en kan het ook in moderne samenlevingen nieuwe aanknopingspunten vinden (bijvoorbeeld in allerlei
subculturen en lokale tot continentale identiteitsbehoeften). Maar de
segmentatie is verminderd en vormt nu geen absolute barrière meer
en, vooral, het competitieve pluralisme is sterk gegroeid. Het is een
omkering van de situatie in geavanceerde agrarische civilisaties.
Deze verandering van het zwaartepunt van de ene naar de andere
vorm van pluralisme zet zich evenwel maar langzaam door. Zelfs
in het Westen, waar de moderniteit de langste geschiedenis heeft,
heeft het – met uitzondering van de Verenigde Staten die per slot
van rekening na de genocide op de Indianen een territorium zonder diep ingeplante religieuze tradities waren – in feite geduurd tot
na 1960 voordat een concurrentiële markt in het religieuze veld echt
gestalte kreeg. De grote kerken waren zo goed ingeplant en stelden
zich zo goed in op de nieuwe situatie, dat het eeuwen duurde voor
zij ernstige concurrentie kregen. Die concurrentie kwam tot voor kort
trouwens niet zozeer van uit verre oorden gemigreerde religies of
van exotische nieuwkomers, maar van binnenuit. Zeldzaam zijn de
landen waar in de voorbije eeuw een heel nieuwe religie in brede
lagen van de bevolking is doordrongen (zie echter Zuid-Korea waar
het aandeel van de christenen steeg van 1% rond 1900 naar 49% in
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2000; McGrath, 2002:30-31). Behalve in gekoloniseerde gebieden waar
de religie van de kolonisator met de kolonisatie meekwam – zoals de
hegemoniale religies in de agrarische civilisaties – kwamen de concurrerende religies bijna steeds uit de oude religieuze bedding. In de
Verenigde Staten, hét voorbeeld van modern religieus pluralisme, is
in 2000 ondanks gestage groei slechts 2,6% aanhanger van een nietjoods/christelijke religie (Smith, 2002:578). De concurrentie nam er
vooral toe door de voortdurende stichting van nieuwe denominaties
(de Amerikaanse naam voor kerken), sekten, onafhankelijke christelijke groepen en megakerken, met andere woorden door het ontstaan en de groei van varianten van het christendom (cf. infra 16.4).
Ik vermoed dat zulke variaties op het thema van de dominante religie
slechts de eerste fase vormen van het proces van competitieve pluralisering. Nu de barrières voor nieuwe religies drastisch zijn gesloopt,
wordt de interne variabilisering wellicht aangevuld door een tweede
fase, waarin religies uit andere civilisaties en compleet nieuwe religies zich gaan verspreiden en op hun beurt gaan variabiliseren.

10.3. De globalisering van het religieuze veld en de tweede
universalisering van de wereldreligies
Vóór 1500 was de wereld niet verenigd zoals nu. De agrarische civilisaties waren alle naar binnen gekeerd en beschouwden zichzelf elk als
dé wereld waaromheen de rest van de aarde draaide (zie de wereldkaarten uit die tijd). Rond deze civilisaties lagen oceanen en uitgestrekte overgangsgebieden zoals de steppen- en woestijngebieden
– het rijk van de nomaden – en de bijna ondoordringbare wouden.
Deze overgangsgebieden vormden werelden op zich. De civilisaties
hadden contacten met de volkeren uit deze periferie – in de vorm van
oorlogen en militaire verdragen, handel, culturele invloeden. Maar
deze ‘barbaren’ werden gevreesd en door de geciviliseerde wereld
steevast negatief gedefinieerd. Waar meerdere civilisaties aan elkaar
grensden, kwam het eveneens tot meer interactie. Dat kon, zoals het
hellenisme in het Midden-Oosten illustreert, leiden tot een partiële
fusie van de elites aan de top van meerdere civilisaties (Griekenland,
Mesopotamië, Egypte, Perzië). Maar het kon ook bij, civilisatorisch
gezien, schermutselingen blijven (cf. de eeuwenlange strijd tussen en
wederzijdse beïnvloeding van Europa en de Arabische civilisatie).
Ondanks deze binnenwaartse gerichtheid waren er in de voormoderne wereld wel degelijk contacten over grote afstanden. De zijderoute, die sinds de Romeinse tijd China over India met het Mid-
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den-Oosten en Europa verbond en waarlangs onder andere Marco
Polo reisde, getuigt daarvan. De contacten waren spaarzaam, maar
niettemin van het grootste belang. De uitwisseling ging immers veel
verder dan de verhandeling van luxegoederen als zijde, jade, goud
of zilver. Ook onzichtbare goederen reisden mee: ziekten, belangrijke
innovaties zoals het buskruit, het kompas en de boekdrukkunst en
ook religieuze voorstellingen en praktijken (Foltz, 1999). De katholieke rozenkrans zou oorspronkelijk uit het hindoeïsme afkomstig zijn
(Jürgensmeyer, 2003:5) en het christelijk monnikenwezen beïnvloed
zijn door het boeddhisme. Nieuw was zulke ongestuurde en indirecte diffusie niet. Voordien waren de landbouw en de bewerking van
metalen al op deze manier verspreid geraakt. Diffusie zorgde ervoor
dat de samenlevingen in het Euraziatische continent – in tegenstelling tot de geïsoleerde civilisaties in Midden- en Zuid-Amerika en
zwart Afrika – sneller evolueerden en dat ze qua ontwikkelingspeil
in elkaars buurt bleven (McNeill, McNeill, 2003). De wereld vóór 1500
is dan nog niet één te noemen, de karige contacten en de bescheiden
handel tussen de civilisaties kunnen wel beschouwd worden als het
voorstadium van de latere globalisering.
De religieuze wereld van vóór 1500 is uiteraard getekend door
deze voormoderne opdeling in relatief van elkaar geïsoleerde civilisaties. Een wereldwijd religieus veld bestond niet echt. Religies
opereerden gewoonlijk binnen de kaders van een civilisatie en haar
periferie. In elke civilisatie kon aldus een karakteristieke, eigen religieuze cultuur groeien – met haar hegemoniale religies en haar combinatie van hegemoniale en lokale religies. In de handboeken worden de (wereld)religies dan ook vaak per civilisatie (China, India,
Japan, Midden-Oosten, Europa, enz.) behandeld (zie bijvoorbeeld het
indrukwekkende boek van Smart, 1998). Die sterke binding aan een
civilisatie speelde zelfs de axiale religies parten. In theorie waren de
hegemoniale religies universeel, maar in de praktijk waren zij vaak
zozeer met de eigen civilisatie vergroeid dat verdere verspreiding
moeizaam verliep.
Misschien moeten we echter veeleer het omgekeerde onderstrepen,
namelijk dat ettelijke axiale religies in die ongunstige voormoderne
omstandigheden toch buiten hun herkomstcultuur wisten te treden.
Het christendom evolueerde van een joodse sekte in Palestina tot
de hegemoniale religie eerst van het Romeinse rijk en zijn opvolger
Byzantium en later van Europa, waarmee het in beide gevallen – als
oosters respectievelijk westers christendom – een civilisatorische
symbiose aanging. De islam begon als een religie van nomadische
stammen in woestijngebieden, veroverde daarna oude civilisatie-
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centra in het Midden-Oosten en drong nadien door in het Indische
subcontinent, Zuidoost-Azië en de kustgebieden van zwart Afrika.
Zelfs een kleine religie als het manicheïsme dat zijn thuisbasis had in
Iran, wist tot in Europa (Augustinus was negen jaren lang aanhanger)
aan de ene kant en tot in China aan de andere kant door te dringen.
In dit geval mocht het niet baten. Als marginale religie was het uiterst
kwetsbaar voor repressie en zo werd het op termijn overal uitgeroeid
(cf. supra 5.3). Het boeddhisme verspreidde zich vanuit Noord-India
over heel Azië (maar niet in het Midden-Oosten en Europa). Het trok
daarbij telkens de mantel van de respectievelijke civilisaties aan, met
grote verschillen tussen de verschillende boeddhismen als gevolg.
Na 1500 verandert met de overgang naar de moderniteit – eerst in
Europa en later elders – het beeld fundamenteel. Onder de voorwaarts drijvende druk van Europa werden alle samenlevingen en
civilisaties binnen één globale wereldmaatschappij getrokken. Zoals
de voormoderne rijken ten onder gingen om plaats te maken voor een
wereldwijd systeem van staten, zoals de handelsstromen uitgroeiden
tot een economisch wereldsysteem, zo ontstond er ook een wereldwijd systeem van eveneens wereldwijd opererende religies (Beyer,
1998 en 2006). Niet meer alleen één civilisatie met haar periferie en
eventueel met aangrenzende civilisaties, maar de hele aarde wordt
nu voor alle religies het actieterrein. Wereldwijde religieuze activiteit
brengt echter ook spanningen mee, met name tussen de herkomst- en
de ontvangercultuur van een religie. De transfer van een religie naar
nieuwe gebieden vereist immers aanpassing aan die cultuur en dus
een zekere mate van omvorming van de geïmporteerde religie.
Toen de hele wereld na 1500 voor de christelijke en na 1800 voor de
niet-christelijke religies openging, waren de oude, grote religies maar
gedeeltelijk klaar voor zulke wereldwijde export. Het is waar dat zij
in tegenstelling tot hun niet-axiale voorgangers het Heilige principieel universalistisch dachten en dat zij daardoor in hun thuiscivilisatie een translokale aanhang hadden weten te verwerven. Maar zij
waren daarbij telkens zo doordrenkt geraakt van de eigen civilisatie
dat zij civilisatorische religies werden en nog geen wereldreligies in
de strikte zin van het woord. Wie de religie overnam, kreeg tegelijk de
civilisatie mee. Absoluut was die koppeling niet. De universele claim
bleef steeds doorklinken. Meerdere wereldreligies – ik denk in het
bijzonder aan de islam en het boeddhisme – wisten ook in meerdere
civilisaties door te dringen en telkens nieuwe culturele identiteiten
te ontwikkelen (zie bijvoorbeeld de vergelijking van de Marokkaanse
en de Indonesische islam in Geertz, 1968). Zo’n symbiotische koppe-
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ling had ook haar voordelen omdat civilisatie en hegemoniale religie
elkaar onderling versterkten en als een olievlek konden uitdeinen
over de periferie (zie bijvoorbeeld de oostwaartse drift van de Europese civilisatie). Maar het verkleinde wel of vertraagde minstens de
kansen op succes in andere civilisaties.
De globalisering na 1500 veranderde de situatie, zij het niet meteen
helemaal. Vermits de modernisering eerst in Europa op gang kwam,
was het christendom de eerste religie die met de wereldwijde globalisering geconfronteerd werd – en er ook het meest van kon profiteren. Terwijl de aanhang van het christendom van 500 tot 1500, mede
door de opkomst van de islam, tussen de 15 à 20% van de wereldbevolking stabiliseerde, kon het in het zog van de kolonisering in de
daaropvolgende eeuwen uitgroeien tot veruit de grootste wereldreligie (van 17,94% in 1500 over 22,68% in 1800 naar 34,46% in 1900
en 33,02% in 2000; Barrett, Johnson, Kurian, 2001:18). Continenten
zonder agrarische civilisaties – Noord-Amerika en Australië – werden door de immigratie van Europese protestanten (overwegend)
protestants-christelijk. In Latijns-Amerika en Afrika, gebieden met
slechts spaarzame en relatief primitieve agrarische civilisaties, werd
de immigratie vanuit het moederland aangevuld door bekeringsacties
onder de inheemse bevolking. De ‘alliantie tussen troon en altaar’
die de grote axiale religies vanaf het begin met zo veel succes hadden toegepast, bewees hier nog eens haar diensten. In Azië met zijn
geavanceerde agrarische civilisaties en goed gesettelde axiale religies
ging men – behalve in perifere gebieden zoals de Filippijnen – echter
veel minder massaal over naar het christendom. De universalisering
van het christendom verliep dus, omdat zij in het zog van de kolonisering verliep, bijzonder vlot. Ook binnen het christendom was er
weinig weerstand tegen deze christianisering buiten Europa. Omdat
de globalisering door Europa geïnitieerd werd en dus Europese trekken droeg, was immers de noodzaak tot ontkoppeling van christendom en Westerse cultuur minder dwingend. Pas met de dekolonisatie
in de tweede helft van de twintigste eeuw zou het probleem van de
ontwestersing van het christendom en de spanning tussen universele en regionale invullingen zich scherper gaan stellen. Het wordt
gethematiseerd in een nieuwe tak van de christelijke theologie, de
interculturele theologie.
De andere wereldreligies werden later geconfronteerd met de
kans op wereldwijde verspreiding en de daarmee corresponderende
noodzaak van scherpere religisering en gedeeltelijke loskoppeling
met de herkomstcultuur. De wereldreligies die reeds voorheen buiten
de herkomstcivilisatie verspreid geraakt waren, waren daarop beter
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voorbereid dan de andere. De islam kon zich in de voorbije eeuwen
verder uitbreiden in Azië en in Afrika en heeft na 1960 in het Westen
door immigratie en in de Verenigde Staten ook door de ontwikkeling
van een zwarte islam wortel geschoten (zie evenwel Roy, 2002 over
de moeilijkheden van de ontwikkeling van een Europese islam). Het
boeddhisme is er zelfs zonder politieke bescherming of grote migratiestromen in geslaagd om in het Westen bij de gestudeerde middenklasse aanhang te vinden (Lenoir, 1999, Baumann, 2000, Anbeek,
2003). Langs de andere zijde zijn het hindoeïsme en het confucianisme
te noemen als twee voorbeelden van axiale religies die zozeer met de
eigen civilisatie verbonden zijn dat de tweede universalisering voor
hen goeddeels nog moet beginnen – al zijn er hindoeïstische ‘successtories’ zoals Vivekananda in de negentiende eeuw en een aantal
internationaal bekende goeroes in de twintigste eeuw.
De globalisering van de axiale religies is dus een feit, al traden de
globaliserende religies tot 1960 slechts behoedzaam buiten de culturele kaders waarin zij waren opgegroeid. Dat lijkt sindsdien te veranderen. Daar komt bij dat, eveneens vanaf 1960, een hele resem kleinere
bewegingen en sekten (bijv. Hare Krishna, Baghwan, de Moonies,
Bahai, Scientology) zich in het globaliseringsproces heeft gegooid.
Deze ‘global cultures’ (Hexham, Poewe, 1997) doen er geen eeuwen
meer over voor zij zich op de wereldscène begeven. De jongste onder
hen ontwikkelen zich vanaf het begin als transcontinentale religies.

Hoofdstuk 11
De modernisering van de (wereld)religies
In de maalstroom van de grote overgang van agrarische civilisaties
naar de moderniteit onderging niet alleen het religieuze veld als geheel
fundamentele veranderingen, maar ook elke religie afzonderlijk. Dat
geldt in het bijzonder voor de wereldreligies. De religies ondergaan
deze grote overgang niet passief. Zij spelen, integendeel, actief in op
de kansen en de bedreigingen die zich in de moderniteit voordoen. De
wereldreligies, die in hun voormoderne thuiscivilisaties een vooraanstaande plaats bekleedden, neigen ertoe de bedreigingen die zij zien
uitgaan van de moderniteit, uit te vergroten en te veroordelen: het
gedaalde aanzien van religie en clerus, de scheiding van kerk en staat,
het materialisme, het individualisme en het pluralisme, de atheïstische wetenschap, de verloedering van normen en waarden, enzovoort. Nu is zo’n alarmistisch discours vanwege religies allerminst
bijzonder en ook niet typisch modern. Het negatieve discours over de
moderniteit maskeert echter het feit dat religies ook altijd uitkijken
naar en volop gebruik maken van de kansen die in de moderniteit
aanwezig zijn om hun traditie door te geven en hun boodschap uit
te dragen. Vaak gebeurt dat zelfs zonder dat men er zich rekenschap
van geeft (cf. Hellemans, 1997:17-22 over de modernisering van de
bedevaarten en van de kerkorganisatie in het negentiende eeuwse
katholicisme).
De religieuze modernisering van een (wereld)religie kan op zeer
vele, intern uiteenlopende wijzen gestalte krijgen en verdient dus
gedetailleerde studie, chronologisch, geografisch en per religie. Hier
worden slechts vanuit het vogelperspectief twee algemene tendensen aangegeven: organisatievorming en lekenopwaardering. Daaraan kunnen religisering, pluralisering en globalisering – de trends
die we reeds noemden bij de modernisering van het religieuze veld
– worden toegevoegd, want deze doen zich uiteraard ook voor op
het niveau van de religies zelf. Zo hebben we gezien dat pluralisering van het religieuze veld in het Westen tot nu toe hoofdzakelijk
neerkwam op interne competitieve pluralisering van het christendom. Ik wil andere algemene tendensen zeker niet uitsluiten. In de
twintigste eeuw werden vaak rationalisering en bureaucratisering
genoemd (bijvoorbeeld Berger, 1967:110-123 en 137-140, Ebertz, 1987).
De ster van de ratio en van rationalisering is sindsdien echter sterk
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gedaald – zie inzake religie de populariteit van ritueel en mystiek en
de opgang van zowel conservatieve religie als neopaganisme en hekserij. Ook de trend naar bureaucratisering van kerken lijkt in het licht
van processen als ontzuiling en secularisatie enerzijds en de opkomst
van kleine, in losser verband opererende evangelicale en pinkstergemeenten anderzijds twijfelachtig. Organisatievorming – die hoeft niet
noodzakelijk bureaucratische proporties aan te nemen – lijkt me een
juistere benaming.

11.1. Meer organisaties en grotere organiseerbaarheid
Als toonaangevende karakteristiek van de moderniteit op mesoniveau noemde ik de toename van het verenigings- en organisatiewezen. Laat me eerst even verduidelijken wat daarmee is bedoeld (zie
ter vergelijking Scott, 1981:136-141 en 2001). ‘Organisatie’ kan namelijk in meerdere betekenissen worden gebruikt. Ten eerste als het
opzetten van activiteiten, bijvoorbeeld het organiseren van feesten of
bijeenkomsten. Ten tweede als onderliggende structuur, bijvoorbeeld
als we spreken van de organisatie van de economie. Ten derde als een
door mensen gewilde ordening, bijvoorbeeld de organisatie van een
politiek rijk. Ten vierde als ‘formele’ organisatie, de contingente coördinatie van rollen in een geregeld – en dus veranderbaar – verband
van relaties. Organisatie in de eerste drie betekenissen vinden we al
in voormoderne samenlevingen. Enkel ‘formele’ organisaties zijn er
uitzonderlijk. Organisatie als ordening, de derde betekenis, is wel
verwant met formele organisaties. Ordening kan immers beschouwd
worden als een rudimentaire vorm van sturing. De kenmerken van
formele organisaties – de partiële vereniging van mensen (en niet
van de gehele mens) tot een verband, de persoonlijke keuze van het
lidmaatschap, de nauwgezette afstemming van de relaties binnen een
organisatie, het voortdurend (bij)stellen van objectieven – veronderstellen echter een hoge mate van contingentie, selectiviteit, keuze en
afgrenzing tegenover de sociale omgeving. En die zijn enkel in de
moderniteit volop voorhanden.
Religie is naast de politiek één van de schaarse domeinen waar
organisatievorming al heel vroeg haar eerste passen zet – denk aan
het ontstaan van priestergemeenschappen in archaïsche religies en
aan de vorming van zelfstandige religieuze gemeenschappen, sekten
en scholen in de axiale religies. In de aanloop naar en nog meer in de
moderniteit diept het proces van organisatievorming zich verder uit
(zie voor het volgende eveneens Luhmann, 1972, Kaufmann, 1974 en
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1979 en Krüggeler, Gabriel, Gebhardt, 1999). Voor een goed begrip is
het nodig dat men het tweeledige karakter van dit proces voor ogen
houdt. Het gaat niet alleen om de groei van het aantal en van de
impact van verenigingen en formele organisaties op religie. Ook de
organiseerbaarheid van religieuze organisaties en bewegingen neemt
toe. Van rudimentaire ordening evolueert men naar formelere organisatie: steeds meer aspecten van een religie worden organisatorisch
maakbaar en veranderbaar (van de aanstelling van personeel en de
oprichting en afgrenzing van territoriale eenheden – zoals bisdommen – tot inhoudelijke kwesties). In het christendom, en met name
in het katholicisme, komt het zelfs tot een verregaande identificatie van religie en kerkorganisatie. ‘Verkerkelijking’ is de specifieke
naam die Kaufmann (1979:100 e.v.) aan dit proces in het christendom
geeft. Maar ook de andere religies worden met behulp van het nieuwe
medium in de aanloop naar en in de moderniteit ‘gereorganiseerd’.
Het is een unieke karakteristiek van het christendom dat het als
kerk al vóór de moderniteit goed georganiseerd was (zie Kaufmann,
1979, Laeyendecker, 1993 en ook Geser, 1999:41-45). De institutionalisering van het christendom in de eerste eeuwen van onze jaartelling
profiteerde immers in grote mate van de sterke organisatie die het
laat-Romeinse rijk als geheel kenmerkte. Dat is een historisch toeval
met verstrekkende gevolgen. Want de – naar voormoderne maatstaven – uitzonderlijk sterke organisatie bleef ook nadien als referentiepunt fungeren. In de Hoge Middeleeuwen werden nieuwe stappen
gezet richting centralisatie, voorbij het niveau van het Romeinse rijk.
Vanaf het midden van de elfde eeuw werd de pauselijke administratie
versterkt (uitbouw van de curie en van het college van kardinalen).
Tegelijk werd met de verzameling van eeuwenlang verspreide wetteksten en de uitvaardiging van nieuwe wetgeving een uitgebreid
complex van kerkelijke wetgeving en van kerkelijke rechtspraak voor
de hele christenheid ontwikkeld. De paus van Rome kreeg hiermee
de middelen om actief leiding te geven aan de hele christenheid. Het
vierde Concilie van Lateranen in 1215 legde deze ontwikkelingen vast
en trok er de pastorale consequenties uit (zoals de verplichting voor
elke gelovige tot jaarlijkse biecht en communie). Zo werden reeds
vóór de moderniteit de leken meer tot leden gevormd en werden
steeds meer relaties en objectieven binnen de kerkorganisatie vastgelegd in plaats van onverbonden verspreid te liggen en door gewoonte
of traditie voorgegeven te zijn. De organisatorische voorsprong die
deze ‘pauselijke revolutie’ de kerk bezorgde, maakte de katholieke
kerk – en in de eerste plaats de paus – in een wereld zonder veel organisatie eeuwenlang tot een religieuze en politieke grootmacht van de
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eerste orde. Het patroon – machtsverwerving en machtsbehoud via
organisatie – was hiermee in het katholicisme vastgelegd.
Zoals gezegd werden organisatie en centralisatie met de modernisering steeds gemakkelijker. Omdat het de eigen positie versterkte
en omdat de katholieke kerk reeds vóór de moderniteit stevig georganiseerd was, heeft het katholicisme organisatievorming nooit met
de anders zo verfoeide moderniteit geassocieerd en kon het er in de
moderniteit naar hartelust gebruik van maken. Het concilie van Trente
(1545-1563) beantwoordde de uitdaging van het protestantisme aldus
met meer organisatievorming. Zo werden in vele landen, waaronder
de Nederlanden in 1559, de bisdommen – nu volgens rationele criteria – opnieuw ingedeeld en kregen bisschoppen en priesters allerlei
criteria en controles opgelegd (diplomavereisten, residentieplicht,
verplichte verslaggeving, enz.) – een goed voorbeeld van groeiende
organiseerbaarheid en maakbaarheid. De volledige realisatie van al
deze plannen werd echter nog danig afgeremd, zowel door de federale structuur van de kerk – vele bisschoppen bestuurden hun diocees
als zelfstandige vorsten en hielden Rome op afstand – als door de
opkomende staten die een cruciale zaak als religie onder controle
wilden houden. Pas na 1800, toen bisschoppen, abdijen en priesters
hun feodale bezittingen en voorrechten hadden verloren en de staten
tendeerden naar meer religieuze tolerantie en scheiding van kerk en
staat, kon het al eeuwen gekoesterde ideaal van een gecentraliseerde
pauskerk in de praktijk worden omgezet. Het eerste Vaticaans concilie in 1870-71 consacreerde, met als symbool het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid, de onbeperkte macht van de paus niet alleen
over geloofszaken, maar ook inzake kerkelijke bestuursaangelegenheden. Tegelijk werd de katholieke kerk, geheel meegaand met de
moderniteit, een massa- of volkskerk. Nooit eerder was de bevolking
zo diepgaand gesocialiseerd in het geloof en was het zo verregaand
gemobiliseerd in velerlei, door de clerus geleide massamanifestaties (Hellemans, 1990:57-77). De katholieke kerk was een moderne
ledenorganisatie geworden en in haar kielzog ontstond bovendien
een groot aantal katholieke nevenorganisaties van allerhande snit
en allooi. Die grote nadruk op de kerk als organisatie blijft ook na
1960 bestaan als de massakerk afkalft en evolueert naar een kleinere
keuzekerk (cf. infra hoofdstuk 19). We zien dus hoe het (katholieke)
christendom in de loop van de tijd steeds meer aangestuurd wordt
vanuit de kerkorganisatie en minder vanuit de historische voorgegevenheid van maatschappelijke tradities en structuren. In toegespitste
zin zouden we kunnen spreken van de evolutie van een diep in de
maatschappij verankerde, bijna ‘onbehandelbare’ institutie naar een
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maatschappelijk losser gebonden, flexibele organisatie en beweging.
De keerzijde is evenwel dat ook het besef van de contingenties groeit
en dat leerinterpretaties, ledenverplichtingen en organisatorische
relaties meer bevraagd worden – pauselijk leergezag, priestercelibaat, rol van de vrouw, structuur en werking van bisdommen en
parochies, zondagsplicht, enzovoort. Hogere organiseerbaarheid en
maakbaarheid impliceren ook hogere contingentie (het is de centrale
idee achter Luhmann, 1972, Kaufmann, 1979 en Krüggeler, Gabriel,
Gebhardt, 1999; zie ook infra 20.2).
Ook de kerkorganisaties van de andere christelijke kerken worden
met de tijd beter uitgebouwd. De anglicaanse kerk in Groot-Brittannië
en de lutherse kerken in Duitsland en Scandinavië werden van staatswege opgetuigd. In vergelijking met de Middeleeuwen verhoogde
de hiërarchische organisatie en de coördinatie van lokale gemeenten en steeg de integratie van de bevolking in de kerk. Wanneer zij
na 1800 minder onderdeel van de staat worden en meer autonomie
verwerven, zullen zij werk gaan maken van de opbouw van een zelfstandigere kerkorganisatie (zie voor Duitsland Nowak, 1995:77-80 en
217-219). Het calvinisme ontwikkelde een eigen, meer op het lokale
niveau georiënteerd verenigingsmodel. De gelovigen werden op
lokaal vlak verenigd in hechte congregaties of gemeenten die strak
geleid dienden te worden door predikanten en een raad van oudsten.
Vóór 1800 was het calvinisme in vergelijking met de zojuist genoemde
kerken bovenlokaal minder georganiseerd. Na 1800 veranderde dat.
In Duitsland dwongen de vorsten calvinisten en lutheranen in overkoepelende, protestantse landskerken. In Nederland voerde koning
Willem I in 1816 een nationale kerkorganisatie in. In beide gevallen
leidde dat tot veel weerstand, vooral van de zijde van orthodoxe gelovigen, waarvan een aantal erin slaagde zich zelfstandig te organiseren
in ‘Freikirchen’ in Duitsland of in gereformeerde gemeenten en kerken in Nederland. Het is een goed voorbeeld van de overgang van het
voormoderne gesegmenteerde pluralisme – met zijn diversiteit aan
plaatselijke gemeenten – naar een modern competitief pluralisme –
met zijn diversiteit aan concurrerende kerken. Hoezeer de moderniteit organisatievorming bevordert, blijkt nog meer uit de steeds talrijker religieuze bewegingen die in de twintigste eeuw opkomen. Als
vanzelfsprekend nemen zij alle de vorm aan van verenigingen en formele organisaties – met een hoofdkwartier van waaruit de activiteiten
wereldwijd worden geleid – en maken zij aanspraak op de voorrechten
van het recht op vereniging en van vereniging zonder winstoogmerk,
vaak zeer tegen de zin van de gevestigde kerken en de overheid die,
soms terecht, machts- en geldmisbruik vrezen (Lucas, Robbins, 2004).
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Hoe de trend naar formele organisatievorming zich in de nietchristelijke wereldreligies manifesteert, moet hier achterwege blijven. Dat verenigingen en organisaties ook daar belangrijker worden,
lijkt wel vast te staan. Zo bericht Olivier Roy (2002:126-131) over de
stichting – sinds de jaren ‘60 – van een nieuw type broederschappen in heel de islamitische wereld, met individuele en niet meer via
familie of clan geregelde toetreding, met een gecentraliseerd en hiërarchisch bestuur, met een sociale en soms politieke werking, met
bovenlokaal tot wereldwijd bereik. Er is echter één fundamenteel
onderscheid met het christendom. Het christendom heeft niet alleen
verenigingen en organisaties in zijn schoot ingebouwd, het werd ook
als kerk(organisatie) uitgebouwd. Vandaar de eeuwenlange identificatie van christendom en kerk. Dat is niet het geval in de andere
wereldreligies. In alle wereldreligies zijn er wel zeer veel scholen
en stromingen te onderkennen. Zij kennen eveneens diepgaande
splitsingen – zoals tussen soennieten en sjiieten in de islam of tussen
theravada en mahayana in het boeddhisme – die te vergelijken zijn
met de opdeling van het christendom als gevolg van schisma’s in
meerdere kerken. Nergens echter is er een overkoepelende organisatie uitgebouwd die de religie als geheel zoals in een christelijke kerk
aanstuurt. Dat maakt uit het christendom afkomstige concepten zoals
kerk en verkerkelijking voor een religievergelijkende analyse uiterst
problematisch.

11.2. Lekenopwaardering
Een tweede diepgaande verandering op het niveau van de religies
betreft de gewijzigde relatie tussen religieuze specialisten en leken.
Het onderscheid tussen beide wordt minder absoluut of, anders uitgedrukt, de status van de leek verhoogt in de moderniteit.
De scheiding tussen religieuze specialisten (priesters, monniken, schrift- en wetgeleerden) en lekenvolgelingen is een opvallend,
gemeenschappelijk kenmerk van de grote religies in agrarische civilisaties. Zoals zich dankzij het landbouwsurplus op militair-politiek
vlak een aantal vooraanstaande families kon afscheiden van de rest
van de bevolking, zo gebeurde iets dergelijks ook op religieus vlak.
Het ontstaan van groepen van religieuze specialisten had ook intern
religieuze oorzaken. Het maakte immers betere opleiding, interne
specialisatie, onderlinge deliberatie en striktere controle mogelijk.
Religieuze specialisatie impliceerde als tegenpool de creatie van een
tweede categorie, de leken, mensen die slechts over een geringe ken-
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nis beschikten en maar bij tijd en wijle bij de religie betrokken waren.
Deze leken werden verwezen naar een religieuze tweederangsstatus.
De doorbraak van axiale religies bracht hierin slechts weinig verandering. Universele opstelling impliceert nog geen egalitaire oriëntatie
– zie het hindoeïsme. En de erkenning van een principiële religieuze
gelijkheid resulteerde op het terrein evenmin in een egalitaire dynamiek. In het boeddhisme was het de taak van de leken om de monniken te steunen en te onderhouden, die alleen – uitzonderingen niet te
na gesproken – konden hopen tot het Nirwana door te dringen. Zelfs
in de monotheïstische religies, die allen toch uitgaan van de gelijkheid
van de mens voor het aanschijn van de majesteitelijke God, bleef deze
duale opdeling belangrijk, weliswaar minder in het jodendom en de
islam dan in het christendom. De leiding en uitbouw van een religie konden in agrarische samenlevingen immers enkel plaatsvinden
door mensen die vrijgesteld waren van het onafgebroken, hard labeur
waaronder het gros van de bevolking gebukt ging. Een scheiding tussen religieuze specialisten, die alleen de kennis en de tijd hadden om
religie ten volle te beleven en door te geven, en gewone aanhangers
was dus onvermijdelijk.
Met de modernisering werd deze scheiding tussen een specialisten- en een lekenstand omgevormd tot een zaak van individuele roeping en beroepskeuze van voorgangers. De moderniteit is immers
gekenmerkt door een standaardcultuur die door het gros van de
bevolking gedragen wordt. Dat is een gevolg van de opleiding van de
hele bevolking in gestandaardiseerd onderwijs en van de permanente
socialisatie in een gemeenschappelijke sociale ruimte – via media,
consumptie, politiek, cultuur en ontspanning. Specialisatie groeit
hier niet meer uit tot een aparte stand, maar stoelt nu op de gemeenschappelijke basis van die standaardcultuur, van waaruit individuen
beroepsspecialisaties kiezen. In het politieke domein is deze overgang – de omvorming van een standenheerschappij waarin de adel
bij geboorte de politieke leiding toeviel, naar een democratie waarin
alle burgers een tijdelijke leiding kiezen en deze leiders enkel van de
bevolking verschillen door de tijdelijke en familiaal niet overdraagbare uitoefening van het beroep politicus – met veel strubbelingen
verlopen. In het religieuze domein heeft zich een soortgelijke ontwikkeling van stand naar ‘professionals’ meer in stilte voltrokken. Er zijn
uiteraard nog steeds beroepsmatige voorgangers, maar ze vormen
geen stand meer met religieuze – en eventueel andere – privileges.
Tegelijk met de nivellering van het onderscheid tussen religieuze
specialist en leek werd de leek meer dan voorheen voorwerp van
aandacht en zorg. Deze verhoogde aandacht kan in twee richtingen
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gaan. De eerste vindt men vooral in het protestantisme, in het bijzonder in zijn calvinistische variant. Indien de leek niet fundamenteel
verschilt van priesters of monniken, dan is er ook geen reden om
aan hem lagere religieuze eisen te stellen. Van de leken wordt dus
eenzelfde inzet verwacht als van de voorgangers (onder meer individuele bijbellectuur). Het tweede aspect legt het accent meer op de
zorg voor de leek vanwege de leiding. Zij staat in het katholicisme
voorop. Hier gaat men de leken met alle zorgen omringen opdat zij
zich mogen ontwikkelen tot vrome christenen. Zoals bij de organisatie-uitbouw start de verbetering van de lekenbegeleiding reeds in de
Middeleeuwen, wordt ze verder aangemoedigd op het concilie van
Trente in de zestiende eeuw (betere priesteropleiding, catechismusonderricht, enz.) en bereikt ze haar hoogtepunt en eindpunt tussen
1850 en 1960. Met behulp van een geperfectioneerde kerkorganisatie
en van alle middelen die de moderniteit ter beschikking stelde (katholieke scholen, verenigingen, pers, enz.) werd de leek gekneed tot een
militante en volgzame gelovige die zou opkomen voor zijn geloof
en zijn kerk tegen de vijandige buitenwereld. Na 1960 vermindert
dit zorgaspect en schuift het katholicisme een stuk op in de richting
van de protestantse nadruk op de gelijke inzet van voorganger en
leek. De belangrijke concilieconstitutie Lumen Gentium (1964) over de
kerk behandelt eerst de kerk als ‘het Volk Gods’ – met nadruk op het
algemeen priesterschap van de gelovigen – en pas daarna de hiërarchische structuur van de kerk. De geëmancipeerde leek laat zich niet
goed meer inpassen in een discours van herderlijke zorg. Door de
secularisatie na 1960 heeft het automatisme dat gelovigen vanaf hun
geboorte tot kerklid voorbestemde, bovendien plaatsgemaakt voor
een ingewikkeld parcours van individuele keuzes. En wie ‘individuele keuze’ zegt, spreekt niet meer in termen van herderlijke zorg,
maar van inzet, zoeken … en dienstverlening (cf. infra 19.3).
Het loont zeker de moeite om na te gaan hoe de relaties tussen
religieuze specialisten en leken met de modernisering in de nietchristelijke religies veranderd zijn en nog veranderen. Ik verwijs hier
enkel kort naar ontwikkelingen in het boeddhisme dat van oudsher
een uiterst strikte scheiding kent tussen monniken en lekenwereld.
De leken kregen er de ondergeschikte rol toebedeeld van materiële
ondersteuning van de monniken. Met de modernisering gaan leken
zich ook hier actiever opstellen en leiding geven aan boeddhistische
verenigingen en stromingen. Prototypisch is Anagarika Dharmapala
(1864-1933), een leek die bewust geen monnik werd maar wel uitgroeide tot de belangrijkste boeddhistische leider in Sri Lanka en
ver daarbuiten. Dharmapala schreef en verspreidde boeddhistische
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teksten, stichtte scholen en ziekenhuizen, richtte de internationale
‘Maha Bodghaya Society’ op, vertegenwoordigde het theravadaboeddhisme op het ‘wereldparlement van religies’ te Chicago in 1893,
toerde onvermoeibaar de wereld rond en animeerde tevens het Sri
Lankaanse streven naar onafhankelijkheid (Gombrich, 1988:183-194).
Ook in het mahayanaboeddhisme in Japan gingen lekenboeddhisten
na 1900 een aanzienlijke rol spelen (zie bijvoorbeeld de impact van de
filosofen van de zgn. Kyotoschool zoals Nishida, Nishitani, Abe). Dit
modernistische lekenboeddhisme zal zich na 1960 ook in het Westen
bij vooral de gestudeerde middenklasse verspreiden en zich verder
ontwikkelen. Het verwondert niet dat leken hier een nog grotere rol
spelen en – ondenkbaar in het oude boeddhisme – niet zelden zonder
monniken opereren (zie als voorbeeld Anbeek, 2003 over het zenboeddhisme in België en Nederland).

Hoofdstuk 12
Individualisering
Qua biologische en psychische uitrusting is de mens sinds tienduizenden jaren niet meer gewijzigd. Wat hem in de oertijd dreef – zoektocht
naar voedsel, liefde en zin – drijft hem vandaag nog. Daar staat echter
tegenover dat zowel de wereld waarin wij leven als de interpretatiekaders die we hanteren, voortdurend veranderen. Met de moderniteit, die grote vernieuwing in de geschiedenis, is een wereld gegroeid
en zijn bijbehorende interpretatiekaders ontstaan die de individuele
persoon meer in het middelpunt stellen.
Welke implicaties heeft deze individualisering nu op het vlak van
de religie? Grosso modo kan men de nieuwe toestand als volgt karakteriseren: religieuze inhoud en praktijk worden in het kader van een
markt van zin en religie vrijgegeven voor individuele keuze. Het verschil met vroeger wordt mooi aangetoond in een studie die de wereld
van een Anatolisch bergdorp contrasteert met deze van migranten
uit datzelfde dorp in Duitsland (Schiffauer, 1988). In Anatolië is de
religieuze gemeenschap nog gelijk aan de dorpsgemeenschap: de
religieuze feesten zijn tegelijk dorpsfeesten. Als bewijs van islamitische gezindheid – en tevens van dorpsintegratie – frequenteren de
voornaamste leden van de families de religieuze bijeenkomsten. De
aanwezigheid van alle personen wordt gewoonlijk niet verwacht.
Religiositeit is geen zaak van het individu, maar van de familie. In
Duitsland daarentegen is de religieuze gemeenschap geconcentreerd
in de moskee en de groep eromheen. Zij is een louter religieuze aangelegenheid geworden, een tegenwereld die gescheiden is van de
dagelijkse leef- en werkwereld. Participatie aan deze gereligiseerde
(functioneel gedifferentieerde) religie is een kwestie van individuele
keuze. De migranten verschillen in religieus opzicht dan ook sterker
van elkaar dan de dorpsbewoners. Sommigen seculariseren geheel,
anderen houden zich aan de grote feesten en plichten, nog anderen
intensiveren hun religieuze roeping en hebben het gevoel dat ze – in
tegenstelling tot de door gewoonte gedragen, sterk uitwendige en
ritualistische praxis van het dorp – nu pas echte moslims zijn geworden. Het voorbeeld laat zien dat individualisering tot secularisatie
kan, maar niet hoeft te leiden. In feite zijn er meerdere opties mogelijk. De persoon kan afscheid nemen van de religie waarin hij is opgegroeid. Hij kan er sporadisch beroep op doen om belangrijke levensmomenten te markeren of bij het naderen van de dood. Hij kan lid zijn
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van een religieuze gemeenschap, doch bewust distantie in acht nemen
en religieus min of meer zijn eigen weg gaan. Hij kan religieus gaan
zwerven zonder zich veel te bekommeren om bepaalde tradities en
organisaties. Hij kan zich volledig geven aan een religieuze gemeenschap en haar officiële interpretatie. Individualisering resulteert niet
in één uitkomst – secularisatie of vrijzinnige religiositeit – maar drukt
zich in alle religieuze opties uit.
Zoals bij de andere trends – en bij de overgang naar de moderniteit
in haar geheel – is individualisering geen post-1960 verschijnsel, maar
een langetermijntrend. Misschien nog meer dan bij de andere trends
is haar geschiedenis omstreden. Hoe ver in het verleden moet men
teruggaan: tot de zestiende eeuw en de Reformatie, tot de twaalfde
eeuw en de stedelijke revolutie in de Middeleeuwen, tot het ontstaan
van de geavanceerde agrarische civilisaties en hun axiale religies of
nog verder? Mag men, ook al ziet men af van het naïeve beeld van een
lineaire opgang, de individualiseringssignalementen uit verschillende
era’s wel als opeenvolgende stadia beschouwen? Hoe binnen eenzelfde tijdsperiode om te gaan met uiteenlopende individualiteitsmodaliteiten (bijv. liberaal en traditionalistisch)? Hoe conceptualiseren
we historische versnellingen en vertragingen, spoorveranderingen en
tijdelijke omkeringen? Wie zich in de macrogeschiedenis waagt, komt
onvermijdelijk zulke problemen tegen – niet enkel bij deze thematiek
trouwens. Beslissend zijn evenwel de inzichten dat individualisering
niet pas rond 1960 om zich heen grijpt en dat zij evenmin een eigenschap is van ‘verlichte’, liberaal denkende personen. De Reformatie
in de zestiende eeuw gaf, zoals bekend, al een veel grotere plaats aan
het individu dan het middeleeuwse christendom – denk aan het ‘sola
fide, sola gratia, sola scriptura’ van Luther (‘alleen door het geloof,
alleen door de goddelijke genade, alleen door de schrift’ en niet door
de kerk en door goede werken kan de persoon worden gered). In
de opkomst van het methodisme in het achttiende eeuwse Engeland
drukt zich ook de individualiserende emancipatie uit van midden- en
lagere groepen uit de omknelling van zowel hogere klassen als de
anglicaanse staatskerk (Bruce, 1996:114-120). De islamitische ‘jihad’militanten die zich in het terrorisme gooien, blijken eveneens voorbeelden bij uitstek van geïndividualiseerde individuen (Devji, 2005).
Ook strenge – traditionalistische, orthodoxe, fundamentalistische
of hoe men ze ook wil noemen – opties en stromingen zijn dus in
de moderniteit getekend door deze individualisering. Sterker nog:
hechte orthodoxie – in de moderniteit zeker geen uitzondering – is
als massabeweging enkel dan ten volle realiseerbaar omdat de religieuze gemeenschap zich dankzij het medium organisatie sterker kan
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profileren en de achterban beter kan socialiseren, integreren en mobiliseren (zie het strenge calvinisme na 1500 in de meest geavanceerde
gebieden van Europa, de vorming van het rigoureuze ultramontaanse
massakatholicisme van 1800 tot 1960 en de hedendaagse fundamentalistische bewegingen). Aan de andere zijde van het spectrum geeft de
algemene trend naar individualisering tevens meer ruimte voor een
meer individueel-vrijzinnige omgang met religie, voor syncretistische
assemblage van een eigen geloofsgoed, voor een experimenterende
‘mouvance’ (zie de liberale katholieken en protestanten in de negentiende eeuw, de meeste Westerse christenen van vandaag, ‘New Age’
en westers boeddhisme). Individualisering geeft dus ruimte aan zeer
diverse invullingen van religieuze betrokkenheid en – niet te vergeten – aan de mogelijkheid om er helemaal mee te breken (Dubach,
Campiche, 1993).

Hoofdstuk 13
Waarom overleven – en groeien –
de wereldreligies in de moderniteit?
Met de overgang naar de moderniteit is veel van wat voorheen de
toon aangaf, verdwenen of naar de marge verwezen. Denken we
maar aan de adel en de ambachtelijke economie. Niet weinigen verwachtten dan ook dat de oude wereldreligies hetzelfde lot zouden
ondergaan. Zo zag Auguste Comte, één van de grondleggers van de
sociologie in de negentiende eeuw, de mensheid evolueren van een
religieus stadium (van het begin tot en met de Middeleeuwen) over
een filosofisch stadium (de jaren 1500-1800) naar een wetenschappelijk stadium (na 1800). Religie was in zijn ogen kenmerkend voor de
kindsheid van de mensheid. Deze beeldspraak – de presentatie van
voormoderne culturen en mensen als kinderlijk en van de moderne
samenleving en persoon als volwassen – was overigens tot in de
tweede helft van de twintigste eeuw geliefd. Op een meer empirische en gesofisticeerde wijze gingen de secularisatietheorieën van de
jaren ‘60 en ‘70 er eveneens van uit dat de grote religies hun beste tijd
hadden gehad en in de moderniteit steeds meer aan kracht zouden
inboeten. Al die theorieën zitten met een serieus probleem: al heeft
het christendom in grote delen van het Westen in de twintigste eeuw
terrein verloren, dan nog blijven de wereldreligies met afstand – en
zeker op wereldschaal – de toonaangevende religies. Van complete
ondergang en vervanging door een seculiere en ethische ‘religie van
de mensheid’, zoals Comte in gedachten had, is geen sprake. Van
een vervanging van de grote voormoderne religies door heel andere,
moderne religies evenmin. Tegelijk kan niet ontkend worden – ik
onderstreep het de hele tijd – dat agrarische civilisaties en moderne
samenlevingen heel verschillend zijn. Dat stelt de vraag: hoe is die
blijvende dominantie van die oude wereldreligies in de moderniteit
te verklaren? Waarom is de adel, de leidinggevende klasse in de
agrarische civilisaties, nagenoeg van het toneel verdwenen en zijn
de wereldreligies wel overeind gebleven in die heel verschillende
wereld van de moderniteit?
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13.1. Geanticipeerde moderniteit
Een eerste reden schuilt, misschien verrassend, in wat men – anachronistisch geformuleerd – de geanticipeerde moderniteit van de
wereldreligies zou kunnen noemen. Kenmerkend voor de axiale religies in de agrarische civilisaties is immers hun hoogtranscendente
interpretatie van het Heilige, hun zowel individuele als universalistische oriëntatie en hun institutionele verzelfstandiging (cf. supra
4.2). Het zijn karakteristieken die ook in de moderniteit hoog scoren.
Anders dan hun preaxiale voorgangers hebben axiale religies een
abstractere conceptie van het Heilige, die ook in de moderniteit geldig
blijft of toch mogelijkheden tot herinterpretatie biedt. Zo wordt de
idee van een transcendente, niet meer voorstelbare God door de verdere uitdeining van het wereldbeeld in de moderniteit als dusdanig
niet weerlegd. Axiale religies beschouwen ook reeds de persoon die
in al zijn individualiteit geconfronteerd wordt met de transcendente
wereld, als in laatste instantie verantwoordelijk voor zijn religieuze
inzet, ook al zijn die religies niet vies van geweld. Zij kunnen dan
ook meegaan met de moderne trend naar individualisering. Voorts
zijn axiale religies niet meer gebonden aan een lokaliteit, volk of civilisatie, maar claimen zij universele geldigheid. De globalisering van
de wereld in de moderniteit vraagt enkel om een ‘tweede universalisering’ die – wanneer ze lukt – nieuwe ontplooiingskansen opent.
Hun institutionele verzelfstandiging, ten slotte, ten aanzien van de
politiek en de maatschappij leidt reeds in de geavanceerde agrarische
civilisaties tot de vorming van religieuze gemeenschappen. Zij anticiperen hiermee op de functionele differentiatie (religisering) en de
hoge vlucht van het organisatiewezen in de moderniteit.
De wereldreligies droegen in de agrarische civilisaties dus al
basale kenmerken die in de moderniteit goed van pas kwamen (in de
biologie spreekt men in dit verband van ‘pre-adaptive advances’). In
tegenstelling tot de adel die leeft van een met de geboorte verkregen
standenonderscheid dat in de moderniteit haar centrale functie verliest, maken deze karakteristieken een vlotte overgang van de wereldreligies naar de moderniteit mogelijk. Het laat sommige religieuze
stromingen zoals de liberaal-protestanten en modernistische boeddhisten toe zichzelf als speerpunten van moderniteit te beschouwen.
Het zet ook heel wat wetenschappers aan om de wortels van de westerse moderniteit in het christendom te zoeken: het protestantisme
als vroedvrouw van het kapitalisme (Weber, 1904), de invloed van
het christendom op de vorming van moderne staten, de wetenschap
en het moderne recht, het christendom als oorsprong van de concep-
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tie van individuele rechten (Kaufmann, 2000:48-77 en Van der Ven,
Dreyer, Pieterse, 2004:139-303) en van waarden als vrijheid en gelijkheid (Parsons, 1963), enzovoort. Dat is allemaal niet onjuist en vloeit
voort uit die geanticipeerde moderniteit. Men mag daarbij echter niet
vergeten dat men met evenveel recht de grote kloof kan benadrukken
die het voormoderne christendom scheidt van de moderne wereld:
zijn argwaan en weerstand ten aanzien van de democratie en de
moderne wetenschap en ten opzichte van de vrijheid van godsdienst
en pers.

13.2. Religieuze modernisering
Anticipatie is nog geen realisatie. Een tweede oorzaak – de eigenlijke
reden voor het voortbestaan en de verdere groei van de wereldreligies
in de moderniteit – is te vinden in geslaagde processen van religieuze
modernisering. Alle religies, zowel oude als nieuwe, moeten zich op
het terrein van de moderniteit bewijzen. Zij staan in constante wisselwerking met de moderniteit, zowel om bedreigingen af te houden
als om de mogelijkheden te benutten die de moderniteit opent. Die
onophoudelijke stroom van initiatieven tot religieuze modernisering
– die in vele en vaak tegenstrijdige richtingen lopen – zijn even zovele
manieren om de relevantie van de grote oude religies in de moderne
samenleving in stand te houden, opnieuw te bekrachtigen en zelfs
te verhogen. Dankzij hun centrale positie en zeer diepe inplanting
in de voormoderne civilisaties konden deze religies vroegtijdig en
veelomvattend processen van religieuze modernisering initiëren (bijvoorbeeld betere organisatie en lekenbinding, religieuze scholen en
ziekenhuizen, religieuze ‘superpositie’ van ideologische stromingen
en conflicten, enz.).
Het was echter lang geen gelopen race. Vele pogingen tot religieuze
modernisering sloegen niet of slechts beperkt aan (zie bijvoorbeeld
het geringe succes van protestantse arbeidersbewegingen, de ontmanteling van de Pauselijke Staten, de falende integratie van de moderne
wetenschap in de katholieke neoscholastiek). In tal van regio’s verloor de dominante religie al in een vroeg moderniseringsstadium haar
overwicht (het bekken van Parijs, de Waalse industriegebieden, de
Noord-Duitse lutherse regio’s, het Groningse platteland, enz.). Het
was zelfs mogelijk dat een hegemoniale religie in haar geheel werd
gemarginaliseerd, zoals met confucianisme en taoïsme gebeurde. De
veelvuldige mislukkingen doen ons beseffen dat religieuze modernisering geen tovermiddel is dat succes garandeert, maar een universele
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modus van verwerking van de menselijke ervaringen met het Heilige
in de moderniteit. Als paradigma is het een verklaringsstrategie die
de aandacht richt op de reconstructies van religie in de moderniteit
en op deze wijze een beter zicht geeft op zowel factoren als proces
van succes en mislukking.
Gegeven de kans op mislukking valt het succes van de grote oude
religies in de moderniteit des te meer op. Er zijn uiteraard nog tal van
geslaagde moderniseringen van voormoderne constellaties: rijken die
staten worden, steden en marktplaatsen, het monogame gezin, enzovoort. Maar er zijn, voor zover ik kan zien, weinig gelukte culturele
en ideologische transposities naar de moderniteit: de voormoderne
dicht- en schilderkunst, de voormoderne wetenschap en wereldbeelden hebben alle nog slechts museale waarde. Zo niet de wereldreligies.

13.3. Religiogene moderniteit
Er is echter nog meer. De blijvende relevantie van de wereldreligies
is niet alleen te danken aan de onverdroten inzet en de geslaagde
actualisering van de kant van de religies. Zij is ook een uitloper van
de moderniteit zelf. De moderniteit is niet seculier, maar roept op
velerlei wijze zelf religie op. De moderniteit is religiogeen, zij genereert religie. Uiteraard zijn ook voormoderne samenlevingen op hun
manier religiogeen. De stelling die hier in oppositie tegen de secularisatietheorieën verdedigd wordt, luidt enkel dat ook de moderniteit een vruchtbare voedingsbodem voor religie biedt. Hier komt
de andere zijde van het proces van religieuze modernisering tevoorschijn. Beide zijden, religieuze modernisering en religiogene moderniteit, maken religie tot een integraal en constituerend deel van de
moderniteit. Nu is generatie van of, minder dwingend uitgedrukt,
ruimte voor religie niet hetzelfde als vraag naar oude religies, laat
staan naar een bepaalde wereldreligie (zie het confucianisme aan de
ene kant en nieuwe stromingen als ‘atheïstische spiritualiteit’ (Apostel, 1998) of ‘New Age’ aan de andere kant). Maar in ieder geval kunnen de wereldreligies aanknopen bij die vruchtbare voedingsbodem
in de moderniteit. Zij hebben dat met voortvarendheid gedaan.
De religiogenese in en door de moderniteit is een moeilijk thema
dat te weinig direct wordt onderzocht en dat ik hier ook niet degelijk kan aankaarten. Als het al bediscussieerd wordt, dan gebeurt
dat gewoonlijk onder de noemer ‘de functies van religie voor maatschappij en individu’. Tot voor enkele decennia werd de integratieve
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functie van religie – zonder religie zou de samenleving uit elkaar
vallen en zouden de mensen elkaar als wolven verscheuren – naar
voor geschoven. Deze integratie veronderstelde echter één allesoverheersende religie en die is met de pluralisering van samenleving en
religieus veld niet meer voorhanden. Er zijn daarnaast echter nog
tal van andere functies met blijvende relevantie te noemen: troost en
compensatie voor het lijden in dit leven, zin geven aan leven én dood,
angstreductie, samenhang en oriëntatie bieden in een chaotische werkelijkheid, legitimatie van machtsverhoudingen, gemeenschap stichten, belichaming van traditie en utopie, enzovoort (zie o.a. Kaufmann,
1989:83-87). Wel zijn er enkele problematische kanten aan deze functionele verklaringen. Het lijstje kan eindeloos worden aangevuld, de
functies hebben iets willekeurigs. De verklaringen zijn niet exclusief
voor religies – ook een liefdesrelatie geeft troost. Religie wordt niet
enkel omwille van haar externe positieve effecten gezocht, maar eerst
en vooral vanwege de intrinsieke verwachting van en fascinatie door
het Heilige. Ook blijft de algemene formulering te abstract en dient
men aan de hand van gevallen concreet te demonstreren op welke
manier de moderniteit religie genereert.
Toch kan men stellen dat de genoemde functies ook in de moderniteit ‘werken’. De reeds hoger vermelde, promiscue kracht van religie
is hierbij van het grootste belang. Omdat religie de ultieme bestaanscondities betreft, kan elk moment van het individuele leven – in het
bijzonder diepliggende waarden, belangen, frustraties en aspiraties
– en elk aspect van het collectieve leven met religieuze zin worden
verbonden. De individualisering werpt de individuen meer terug
op zichzelf en ontneemt traditionele buffers (familie, stand) en legitimatiegronden (‘het is nooit anders geweest’) veel kracht. In deze
onzekere wereld klinkt de belofte van heil en innerlijke vrede voor
elke persoon aanlokkelijk. Collectieve bewegingen rond politieke en
sociale kwesties blijven zich eveneens gemakkelijk met religieuze
tradities verbinden (zie het katholicisme als antipode van het communisme in Polen, de orthodox-protestantse ‘bijbelgordels’ tegen de
libertijnse metropolen in Nederland en de Verenigde Staten, het religieus gedragen protest tegen sociale uitbuiting in Latijns-Amerika, de
radicale islam als bedding voor anti-imperialistische en anti-westerse
kritiek, enz.). De wereldreligies kunnen in de moderniteit vele aanknopingspunten vinden.

Hoofdstuk 14
Besluit: de transitie van religie naar de
moderniteit
(1) Na de jagers-/verzamelaarsculturen en de agrarische samenlevingen dient zich met de moderniteit vanaf 1750/1800 een derde, heel
nieuwe vorm van samenleving aan. In tegenstelling tot de gesegmenteerde differentiatie van de jagers-/verzamelaarsculturen en de
hiërarchische differentiatie die de agrarische samenlevingen en in
het bijzonder de agrarische civilisaties typeerden, is de moderniteit
gekenmerkt door functionele differentiatie, organisatievorming en
individualisering (de karakterisering van de drie maatschappijtypes
door middel van differentiatietypes stamt van Luhmann; zie samenvattend Luhmann, 1997:634-776). Al wat in de moderniteit gebeurt
– dus ook religie – zal zich binnen die nieuwe context moeten waarmaken en is er door getekend.
(2) Het religieuze veld neemt in de moderniteit dan ook een heel
andere vorm aan. In de jagers-/verzamelaarsculturen was het religieuze veld een lappendeken van religies die als ongedifferentieerde
expressies van hun culturen naast en door elkaar opereerden. In de
agrarische civilisaties kwam er door de groei van bovenlokale contacten en elites ook meer bovenlokale, in het bijzonder imperiale
religie. Vooral enkele axiale religies wisten hiervan, in alliantie met
rijkselites, te profiteren om zich – niet anders dan de politieke rijken
zelf – als religieuze koepels boven de lokale en regionale culturen
te vestigen en deze, soms heel diep, te doordringen. In de moderniteit daarentegen neemt het religieuze veld de gedaante aan van een
gereligiseerde en geglobaliseerde markt met religies die onderling
concurreren om de gunst van individuen. Die transitie drukt zich
op het macroniveau van het religieuze veld vooral in drie processen
uit: religisering, globalisering en pluralisering. De religisering in het
spoor van de functionele differentiatie leidt tot een scherper onderscheid tussen ‘religieuze’ en ‘seculiere’ wereld. Gereligiseerde religies
zijn verplicht nieuwe relevantie te zoeken in en nieuwe banden te
smeden met die ‘seculiere’ maatschappij. De globalisering zet zich
door dankzij de afzwakking van de ruimte/tijdbeperkingen (vooral
door verbetering van transport, communicatie en media). Oude en
nieuwe, grote en kleine religies verspreiden zich nu wereldwijd en de
voormoderne religieuze velden verbinden zich nu in een wereldwijd
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netwerk (zie vooral Beyer, 2006). Religisering en globalisering gaan
op hun beurt hand in hand met een competitieve pluralisering van
het religieuze veld, eerst door interne pluralisering van de dominante
religie, gevolgd door de import van andere religies en uitvinding van
nieuwe religies. Het resultaat is een gefragmenteerd en onoverzichtelijk religieus veld van een andere soort dan vóór de opkomst van
hegemoniale religies (cf. infra).
(3) De afzonderlijke religies veranderen niet minder. Zij worden
nu klaargestoomd tot competitieve religies met leden en organisaties, die als religie duidelijk herkenbaar (religisering) en wereldwijd
transplanteerbaar (globalisering) zijn. De moderne wereld doet verder het onderscheid tussen leken en specialisten verkleinen (onder
meer door betere scholing van de leek en de omvorming van de positie van religieuze specialist tot een niet meer aan familie of stand
gebonden beroep) en maakt het mogelijk dat leken systematischer
en gelijkwaardiger in de religies betrokken worden. Religies geraken
ook beter georganiseerd, in de vorm van goed georganiseerde kerken
– verkerkelijking – en sekten zoals in het christendom en/of door de
groei van verenigingen en organisaties in de schoot van een religie.
Organisatie was tevoren slechts in rudimentaire vorm voorhanden.
Dankzij de modernisering worden steeds meer elementen voorwerp
van constante (re)organisatie – niet alleen de inrichting van de religie,
maar ook de leer – zodat religies, zoals iedereen en alles in de moderniteit, sneller op de bal leren spelen, maar tegelijk ook het gevoel van
contingentie – het zou ook anders kunnen – aangewakkerd wordt.
(4) De individualisering schept de maatschappelijke ruimte en
maakt de individuen klaar voor de overtuiging – die deels fictie is
en deels waarheid bevat – dat zijzelf op individuele basis een religie
en religieus pakket moeten kiezen. Deze verandering ligt mee aan de
basis van de opgang van de competitieve pluralisering. Zij vergemakkelijkt het geheel afscheid nemen van religie, de overstap naar een
andere religie, maar ook grotere inzet in de religie van overtuiging.
Religies wenden zich in de moderniteit direct tot het individu en hoeven zich bij voortschrijdende modernisering minder te bekommeren
om de reacties van de rest van de familie, laat staan zich zorgen te
maken over de mening van buurt, stand of politieke elite.
(5) De hier geboden analyse van de transitie naar de moderniteit maakt duidelijk waarom de wereldreligies de overgang naar de
moderniteit konden overleven en in de moderniteit nog verder konden groeien. Vanwege de onbepaaldheid van het Heilige kleeft er een
inherente vloeibaarheid aan religie in alle tijden, zodat onder de vleugels van grote religies ruimte is voor uiteenlopend gebekte vogels,
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stromingen en interpretaties (zie supra 5.2). Dat alleen is echter als
verklaring niet voldoende. Zij vertonen ook een aantal kenmerken
– transcendentalisme, individuele verantwoordelijkheid, universalisme, uitkristallisering van eigen religieuze rollen en instituties – die
de processen van religieuze modernisering en het inhaken op de
mogelijkheden van een religiogene moderniteit aanzienlijk bevorderden. De geslaagde transitie van de meeste axiale religies onderstreept
dat religie niet het tegendeel is, maar deel en coproducent van de
moderniteit.

DEEL IV
WAAR IS GOD?
RELIGIEUZE FRAGMENTATIE, FLEXIBILISERING
EN ONTHEEMDING IN HET WESTEN NA 1960

Hoofdstuk 15
Nieuwe moderniteit, nieuwe religie
Samenlevingen veranderen. Soms gaan de veranderingen sneller en
grijpen ze dieper en ontstaat er een nieuwe globale maatschappelijke
constellatie. Dat was het geval met de overgang naar de moderniteit.
De mensen in de negentiende eeuw wisten intuïtief dat ze in een
andere wereld woonden. Denkers probeerden die breuk in begrippen
en theorieën te vatten: ‘le monde industriel’ was in de plaats gekomen
van ‘les fainéants’ (Saint-Simon tussen 1800 en 1825), het kapitalisme
had het feodalisme afgelost (Marx vanaf de jaren 1840). Maar al leven
we slechts iets langer dan twee eeuwen in deze moderniteit, toch is
nu reeds een nieuwe breuk herkenbaar, deze keer in de moderniteit
zelf. Sinds de jaren ‘60 beleven we immers een kleinere overgang,
die ons van de fase van de industriële moderniteit (1750/1800-1960)
brengt naar een nieuwe fase, die ik geavanceerde of tweede moderniteit zal noemen. En zoals we ondertussen weten, levert een nieuwe
maatschappij ook nieuwe ‘oude’ en nieuwe ‘nieuwe’ religie op (zie
in dezelfde zin het literatuuroverzicht van Pasture, 2004). Niet dat
religie binnen een fase niet zou veranderen – het religieuze moderniseringsparadigma wil juist de onafgebroken veranderingsprocessen
onderstrepen – maar bij de overgang naar een nieuwe constellatie
wordt de oude constellatie zozeer gewijzigd en zozeer vernieuwd
dat men kan zeggen dat een kwalitatief nieuwe versie van de dingen
– nieuwe formatie(s) – zich aandient. Het jaartal 1960 moet, zoals
steeds bij grote maatschappelijke veranderingen, als indicatief begrepen worden. De wending begint al te kiemen na de Tweede Wereldoorlog – zie bijvoorbeeld de welvaartsstijging en het succes van het
existentialisme in de jaren ‘50 – en zet zich na 1960 volop door. In
feite bevinden we ons nog steeds in de overgangsfase naar die tweede
moderniteit – vergelijkbaar met de eerste helft van de negentiende
eeuw voor de industriële moderniteit.

15.1. Van de industriële naar de geavanceerde moderniteit
De jaren ‘60 waren een woelige tijd. Dat is op zich, in een moderniteit die permanent onrustig is en zwanger van veranderingen, niet
uitzonderlijk. De decennia rond de Eerste Wereldoorlog en opnieuw
rond de Tweede Wereldoorlog waren nog woeliger. Echter, de veran-
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deringen die in de zestiger jaren met schokken op gang kwamen en in
de volgende decennia verder werden uitgediept, gingen structureel
dermate ver dat we van een nieuw tijdvak in de moderniteit kunnen
spreken.
Nemen we het gezin als voorbeeld (Freitag, 1988, Chopra, Scheller,
1992, Giddens, 1992:37-64 en als tegenwicht Goody, 2000:146-171). Het
kerngezin was ook al vóór de moderniteit de kern van het westerse
verwantschapssysteem. En liefde en affectie tussen beide partners
en tussen ouders en kinderen speelden ook toen al een grote rol. Het
voormoderne gezin was echter in veel sterkere mate multifunctioneel:
het was niet alleen een affectieve en reproductieve eenheid, maar
had als een kern van huishouden en verwantschap ook economische,
beroepsvoorbereidende, sociale zekerheids- en zelfs politieke en politionele taken. Met de moderniteit en de functionele differentiatie van
de levensdomeinen werden kerngezin en affectie in het gezin verder
toegespitst (cf. de religisering van religie). De banden met de grootfamilie en met het familiepatrimonium werden losser. De rol van de
ouders van het bruidspaar en het belang van economische en politieke
beweegredenen verminderden bij het afsluiten van een huwelijk ten
voordele van de wil van het paar zelf. De waarde van de emotionele
band (liefde) in het gezin werd sterker in de verf gezet. Door de scheiding van werk en gezin werd het gezin immers in de eerste plaats een
plek van emoties en emotionele behoeftebevrediging (en wee als dat
niet lukte!) en kwam er bovendien een nieuwe rolverdeling tussen de
buitenshuis werkende man en de moeder aan de haard.
Dit model van het moderne kerngezin, dat zich vanuit de burgerij
langzaam verspreidde doch nooit de volledige bevolking omvatte,
wordt op zijn beurt sinds 1960 grondig bijgesteld. Let wel, de basis
van het moderne kerngezin – de emotionalisering van het gezin en
liefde als zijn voornaamste fundament – blijft bestaan. Binnen dat
kader verandert echter het een en ander en vindt er in feite een radicalisering plaats. Het ideaal van de vrouw als huisvrouw-moeder maakt
plaats voor dat van de aan de man gelijke en buitenshuis actieve
vrouw – een proces dat al rond 1900 begon en in de jaren ‘60 zijn
grote doorbraak kende (zie ‘de tweede emancipatie’ en ‘de seksuele revolutie’). Heteroseksualiteit en kinderwens zijn geen absolute
voorwaarden meer voor het stichten van een gezin. Met de verdere
individualisering en verinnerlijking wordt het gezin, nog meer dan
voorheen al het geval was, de plaats bij uitstek van intieme zelfverwerkelijking en wordt liefde nog belangrijker in het bijeenbrengen
en bijeenhouden van een paar. Maar liefde blijkt, zoals we nu allen
weten, wispelturig en echtscheidingen – en hertrouw – zijn frequent
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geworden. Veel meer mensen, zowel oud als jong, leven alleen, als
eenpersoonshuishoudens. In enkele decennia tijd is de hele wereld
van het gezin en intieme relaties op zijn kop gezet.
Ook op tal van andere terreinen hebben zich grondige veranderingen voorgedaan kort vóór, in en sinds de jaren ‘60. Het duurde
slechts een goede 25 jaar voor de kolonisatie van de niet-westerse
wereld door Europa, die in de zestiende eeuw begonnen was en in
de twintigste eeuw haar hoogtepunt kende, een abrupt einde kende
– de tijd tussen de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947
en van de Portugese kolonies Angola, Guinée-Bissau en Mozambique
in 1974. Sindsdien zijn grote delen van de niet-westerse wereld in
volle economische modernisering en is het einde van vijfhonderd jaar
westerse werelddominantie nakend. Het Westen zelf veranderde in
de jaren ‘60 evenzeer. Sinds die jaren kan het gros van de bevolking
genieten van voordien ongekende welvaart, veel langere schoolopleiding, televisie en massamedia, werk in vooral de tertiaire sector,
alomtegenwoordige reclame, meer individualisering, keuzevrijheid
en meer stress, enzovoort. Op politiek vlak is de partijtrouwe kiezer gemuteerd in een onzekere kiezer (tot de helft van het electoraat
weet twee maanden voor de verkiezingen nog niet voor wie het gaat
stemmen) en in een wisselende kiezer (het is niet uitzonderlijk dat
éénderde van het electoraat bij een verkiezing op een andere partij
stemt dan bij de vorige stembusgang).
Op korte tijd is er dus veel veranderd, meer en diepgaander dan in
de voorafgaande decennia. Zoals in de negentiende eeuw is men zich
daar goed van bewust en dus lanceert men, om het nieuwe van de
nieuwe moderniteit aan te geven, sinds de jaren 1960 allerlei nieuwe
benamingen: postindustriële samenleving (Bell, Touraine), laatkapitalisme (Habermas en de neomarxisten), postmoderne samenleving
(Lyotard en de postmodernisten), reflexieve moderniteit en tweede
moderniteit (Beck), geradicaliseerde en late moderniteit (Giddens),
spektakelmaatschappij (Debord), ‘Erlebnisgesellschaft’ (Schulze),
enzovoort. Keuze te over. Belangrijk is vooral de vaststelling dat de
veranderingen sinds de jaren ‘60 ons niet buiten de moderniteit brengen, maar in een nieuwe fase van de moderniteit. De basisstructuren
van de moderniteit – functionele differentiatie, organisatievorming
en individualisering – blijven immers overeind. Daarom vermijd ik
liever de termen ‘postmodern’ en ‘laatmodern’, want er is geen enkele
aanwijzing dat het nu of binnenkort afgelopen is met de moderniteit.
De komst van zo’n samenleving voorbij de moderniteit veronderstelt innovaties die zoals de agrarische en de industriële revoluties de
maatschappij op een heel nieuwe grondslag stellen. Misschien levert
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ooit de overwinning van de schaarste, de industriële aanmaak van
nieuw leven (dankzij de genetica) of de doorbraak van artificiële intelligentie (dankzij de robotica) de basis voor een dergelijk na-modern
tijdperk. Voorlopig weten we echter niet of en wanneer dat mogelijk
zal zijn en met welke maatschappelijke gevolgen. Zoals men zich in
de Middeleeuwen geen voorstelling kon maken van de toen toekomstige moderniteit – in het christelijke Europa vormde de terugkeer
van Christus bij het Laatste Oordeel de verst mogelijke vooruitblik
– zo hebben we nu geen flauw idee van de maatschappij van na de
moderniteit. Mijn terminologische voorkeur om de moderniteit van
na 1960 aan te duiden, gaat daarom uit naar ‘geavanceerde moderniteit’ of naar het neutrale ‘tweede moderniteit’ (want ook een derde,
vierde, zoveelste moderniteit zijn in de toekomst mogelijk).
Van die tweede moderniteit, die zich sinds de jaren ‘60 ontplooit,
kunnen we echter wel al de contouren zien. Ook deze prognostiek
zit vol gevaren want de geavanceerde fase van de moderniteit is
nog maar net begonnen. Zo moeilijk het in 1850 voor onder andere
Auguste Comte en de vroege Marx was om de industriële moderniteit in kaart te brengen, zo hachelijk is dat vandaag voor de geavanceerde moderniteit. De kans is reëel dat wij ten onrechte sommige
opvallende actuele tendensen naar de toekomst doortrekken en dat
we andere ontwikkelingen die er uiteindelijk wel toe doen, over het
hoofd zien. Een voorbeeld van hoezeer men zich kan vergissen – te
mooi om niet te noemen – stamt uit het Nederland van de jaren ‘50. De
katholieke kerk en haar organisaties waren toen nog sterk verenigd in
hun zuil en expandeerden nog volop. Meer nog: door het bijzonder
hoge geboorteoverschot bij de katholieken zagen velen de tijd naderen dat de katholieken in dit ‘gidsland van de Reformatie’ opnieuw
de meerderheid zouden vormen (mooi beschreven in Van Heek,
1954:150-156). Het toekomstbeeld werd toegejuicht door de katholieken: ‘Wij bezitten de toekomst’ schreef het dagblad de Maasbode reeds
uitdagend in 1921. Voor de protestanten was het een schrikbeeld. De
vooraanstaande hervormde theoloog Miskotte schreef in 1947: ‘er zal
vroeg of laat maar één dilemma zijn: het land verlaten of het land
verdedigen’. Achteraf bleek alle commotie om niets. Korte tijd later
reeds, in het midden van de jaren ‘60, kwam de katholieke zuil in een
diepgaande crisis en werd hij ontmanteld. Het geboorteniveau bij de
katholieken zakte razendsnel en de ontkerkelijking greep om zich
heen. In 1958 gaf 42% van de bevolking, nadat zij ‘ja’ geantwoord hadden op de vraag of zij zich tot een kerkgenootschap rekenden, zich op
als rooms-katholiek. In 2004 was dat gezakt tot 17%. In 2020 zou het
nog 10% bedragen (Becker, De Hart, 2006a:51-54 en 2006b:4). In de
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jaren ‘50 verwachtte men rond die tijd de omslag naar een katholieke
meerderheid. Het is goed dit voorbeeld in gedachten te houden bij de
pogingen die nu volgen om de religieuze contouren van de tweede
moderniteit in beeld te brengen.

15.2. Een nieuwe religieuze constellatie
Op het vlak van cultuur en religie zijn de omwentelingen sinds 1960
bijzonder uitgesproken. In het algemeen bewustzijn staan de jaren
tussen 1958 en 1973 dan ook bekend als een periode van ‘culturele
revolutie’. Inzake religie zien niet weinige auteurs een nog grotere
omslag: het einde van het conventionele en Constantijnse christendom (zoals Van de Pol, 1966) en zelfs een nieuwe assentijd (zoals
Lambert, 1999 en 2000). Wat daar ook van zij, men dient zich in ieder
geval te realiseren dat met de overgang naar deze tweede moderniteit
zowel het hele religieuze veld, alle religies als de individuele religiositeit diepgaand wijzigen. Het is een nieuwe totaalconstellatie die het
licht ziet. De nieuwe moderniteit brengt dus niet één grote religieuze
verandering op gang, maar een hele serie. En deze religieuze veranderingen lopen ook niet steeds parallel.
In de wisselwerking tussen religie en de nieuwe moderniteit zal
ik eerst vier grote trends bespreken: 1) de terugval van de grote
kerken, meestal samengaand met secularisatie; 2) de normalisering
en groei van sekten en van nieuwe religieuze bewegingen en groeperingen; 3) de individualisering van de individuele religiositeit;
4) de heropbouw op nieuwe basis van de oude, weliswaar verzwakte,
maar nog steeds grote kerken. De eerste en vierde trend horen uiteraard bij elkaar, maar worden hier voor de orde van het betoog na
elkaar voorgesteld. In mijn ogen fixeren de andere, in het eerste deel
besproken godsdienstsociologische paradigma’s zich te veel op telkens één van die trends: de terugval van de grote kerken (het secularisatieparadigma), de groei van de sekten en van een religieuze
markt (het ‘rational choice’-paradigma), de individuele spiritualiteit
(het ‘invisible religion’- of spiritualiteitsparadigma). De vierde trend
wordt daarbij veronachtzaamd, soms zelfs genegeerd. Het religieuze
moderniseringsparadigma maakt met zijn nadruk op de moderniteit
als algemene, productieve context voor religie duidelijk dat men zich
niet op één trend mag vastpinnen, maar dat men de nieuwe religieuze
constellatie in haar geheel en in dat kader de verschillende tendensen – naast, met en zelfs tegen elkaar – in beeld moet zien te krijgen.
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Om duidelijk te maken hoezeer religie in het Westen na 1960 in
haar geheel veranderd is, zal ik tot slot het onderscheid tussen religieus veld, religies en individuele religiositeit weer opnemen. Deze drie
niveaus van religie groeien na 1960 verder uit elkaar en ontplooien
elk een eigen dynamiek. Fragmentatie van het religieuze veld, flexibilisering van religies en religieuze ontheemding bij de individuen
lijken me hier de hoofdtendensen te zijn. Of dat eventueel zou kunnen
uitmonden in een religieuze omwenteling die als een tweede assentijd
mag worden beschouwd, verkennen we in de epiloog.

Hoofdstuk 16
De crisis van de grote christelijke kerken
16.1. De hoop op ‘herstel’ in de industriële moderniteit
Als agrarische civilisatie was Europa altijd al uitzonderlijk, in die zin
dat het westerse christendom een religieuze monocultuur had weten
te vestigen. Niet alleen waren in de Vroege Middeleeuwen hegemoniale concurrenten als het ariaanse christendom en de vooraxiale religies van Germanen en Slaven verslagen en verdwenen, in de loop van
de tijd was het christendom ook steeds verder doorgedrongen in de
lokale werelden van stedelingen en dorpelingen. Er waren nog wel
talloze regionale en lokale varianten van dit westerse christendom,
maar geen autonome of semiautonome regionale en lokale religies
meer. Alleen het jodendom kon zich handhaven.
De doorbraak van de moderniteit rond 1750/1800 bracht de christelijke kerken – sinds de Reformatie in het meervoud – echter in een
nieuwe situatie. Zij moesten nu leren opereren onder de druk van
functionele differentiatie, pluralisme en individualisering, in een
maatschappij die ruimte creëerde voor een grotere scheiding tussen
kerk en staat, voor nietsontziende godsdienstkritiek, voor antiklerikale bewegingen, voor individuele distantie en onverschilligheid
ten aanzien van kerk en religie. Vanaf 1750/1800 begon de ontkerkelijking ernstige vormen aan te nemen in grote Noord-Duitse protestantse steden als Hamburg, Hannover en Berlijn en in Parijs en
Midden-Frankrijk (McLeod, 2000:174-178). En ondanks kerkelijke
tegenweer nam de ontkerkelijking in de negentiende eeuw in tal van
regio’s verder toe (zie het overzicht van de Franse regio’s in Cholvy,
Hilaire, 1985:259-329 en 1986:185-218). Dat lokte bij een groot deel
van de kerken een hevige reactie uit tegen de als onchristelijk ervaren moderne samenleving. De moderniteit bracht echter niet enkel
dreiging, maar ook nieuwe mogelijkheden. De grote kerken wisten
zich beter te organiseren en hun leden diepgaander te socialiseren
en te mobiliseren dan ooit tevoren. De maatschappelijke impact van
de kerken en de kerkelijke participatie van de bevolking bleven dan
ook hoog (zie Brown, 2001 voor Groot-Brittannië en Blaschke, 2006
voor Duitsland). Al namen zij in sommige regio’s af, in andere regio’s
en landen namen zij toe (bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Ierland,
Polen) of bleven zij op een hoog peil (bijvoorbeeld Vlaanderen, West-
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Frankrijk, het Rijnland). Al met al hebben de grote christelijke kerken
zich goed op de industriële moderniteit leren afstellen.
De toestand was dus niet ronduit negatief, maar ambivalent en
per streek verschillend. Die dubbelheid – externe dreiging en interne
versterking, neergang hier en stabilisatie tot opgang daar – werd van
de zijde van de kerken verbonden met de hoop op ‘verovering’ van de
moderniteit en een ‘herstel’ van een geheel christelijke samenleving.
De encycliek Quadragesimo Anno uit 1931, die in opvolging van Rerum
Novarum (1891) de katholieke sociale leer verder uitwerkte om leiding
te geven aan de diverse katholieke sociale bewegingen, droeg in de
Nederlandse vertaling als ondertitel: ‘over het herstel der maatschappelijke orde en haar vervolmaking volgens de wet der evangelies’
(Pius XI, 1931). Om dat grote doel van herovering te bereiken zetten
de katholieke en calvinistische kerken vooral in op betere interne
organisatie en mobilisatie van de gelovigen en, waar het kon, op steun
van de overheid (bijvoorbeeld België tussen 1884 en 1914, Oostenrijk-Hongarije vóór 1918). De protestantse staatskerken in Duitsland,
Groot-Brittannië en Scandinavië rekenden nog meer op de steun van
de koninklijke hoven en hoge ambtenarij om het tij te keren. De hoop
op ‘herstel’ verzwakte weliswaar in de loop van de twintigste eeuw.
De aanhang van de kerken bleef immers licht teruglopen. Het einde
van de Eerste Wereldoorlog bracht ook een gevoelige slag toe aan
een aantal kerken (zoals het Duitse protestantisme, het Oostenrijkse
katholicisme en de Russische orthodoxie). Maar de hoop op herstel
en herovering bleef niettemin in kerkelijke kringen voortleven. De
totalitaire regimes van Dolfuss in Oostenrijk (1934-1938), van Franco
in Spanje (1936-1976) en van het collaborerende Vichy (1940-1944) in
Frankrijk steunden onder meer op deze katholieke toekomstverwachting. Zelfs in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog tot de beginjaren ‘50 waren de verwachtingen nog hooggespannen, soms tot op
het euforische af – maar tegelijkertijd nam ook de onrust toe (zie over
Nederland Rogier, De Rooy, 1953:809-822 en over Duitsland Damberg,
1997:107-222). Uit de Verenigde Staten kwamen in het decennium na
de Tweede Wereldoorlog eveneens berichten over de sterke positie
van de ‘mainline’ denominaties – zo worden kerken en sekten daar
genoemd (Herberg, 1955:59-84 en 136-138, Wuthnow, 1988:14-70).

16.2. Kerkcrisis in Europa en in de Verenigde Staten
Vanaf het midden van de vijftiger jaren echter – in sommige landen,
zoals Frankrijk, vroeger – groeide zienderogen de twijfel over de haal-
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baarheid en de zin van de heroveringsstrategie. In de jaren ‘60 brak
dan een ongekende en door niemand voorziene terugval als een niets
ontziend onweer boven de grote christelijke kerken en denominaties
los. Terwijl secularisatie vóór 1960 bij godsdienstsociologen nauwelijks ter sprake kwam, waren zij op het einde van de jaren 1960 bijna
allen aanhangers van het secularisatieparadigma geworden, zo groot
en zo dwingend waren de opgetreden veranderingen. Tegen Andrew Greeley die obstinaat de secularisatie bleef ontkennen, riep
Peter Berger nog begin jaren 1980 uit: ‘But, Andrew, something must
have changed!’ (geciteerd in Chaves, 1998:3).
De terugval van de grote kerken in het Westen was algemeen en
zette zich in de decennia na 1960 verder door. Het aantal kerkleden
verminderde, maar bleef wel hoog. Het bezoek van de zondagse kerkdienst daalde daarentegen spectaculair. De deelname aan overgangsrituelen liep eveneens, maar minder, terug. De binding van de leden
aan de kerk/denominatie verzwakte. Vele geloofswaarheden en
morele regels werden in afgezwakte vorm of niet meer aanvaard. Maar
er was meer aan de hand dan een loutere kwantitatieve achteruitgang
op een aantal dimensies. De hele kerkelijke ordening die in de loop
van de industriële moderniteit was opgebouwd, stortte in elkaar. Juist
dat gaf aan de terugval van de jaren ‘60 en ‘70 die geweldige impact
en dramatiek. De na 1800 zo sterk georganiseerde kerken met hun talrijke goed getrainde priesters en dominees, hun vele devotionele verenigingen, hun sociale, culturele en soms ook politieke organisaties,
hun sterk betrokken en gemobiliseerde aanhang – dat alles kwam in
de loop van enkele jaren in grote moeilijkheden en viel soms helemaal
uit elkaar. Yves Lambert (1985) noemt het treffend ‘het einde van de
parochiële civilisatie’. Vergelijkbare diagnoses werden na 1960 in vele
landen gesteld. Het werd gethematiseerd als ontzuiling in Nederland
en België (Kruyt, Goddijn, 1962, Billiet, Dobbelaere, 1976, Hellemans,
1990:171-199), als de ontbinding van de (katholieke en protestantse)
sociale milieus in Duitsland (Lepsius, 1966, Damberg, 1997), van de
‘Subgesellschaften’ in Zwitserland (Altermatt, 1980) en van de ‘Lager’
in Oostenrijk (Steininger, 1975). In Frankrijk werd het omschreven
als ‘la fin de l’ère chrétienne’ (Poulat, 1996) en als ‘la fin d’un monde’
(Hervieu-Léger, 2003). Zelfs in de Verenigde Staten, die thans vooral
bekend staan als tegenvoorbeeld van secularisatie, is er een equivalente omschrijving: ‘the decline of denominationalism’, een – zoals
we nog zullen zien – foutieve benaming voor wat in feite een terugval is niet van alle kerken, maar van enkele kerken, de zogenaamde
‘mainline’ denominaties (Wuthnow, 1988:71-99). Als antwoord
op de industriële moderniteit hadden de kerken zich in de negen-
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tiende en twintigste eeuw op nieuwe grondslag als stevige massaorganisaties en kerkelijke miniwerelden heropgebouwd. Ondanks
afkalving en kleinere crisissen, maar ook dankzij perioden van herleving (zoals nog in de jaren 1945-1950) hadden zij al die tijd een toonaangevende rol gespeeld in die industriële moderniteit. Maar met de
overgang naar de geavanceerde moderniteit stortten de grote christelijke kerken en hun subwerelden – zoals vele andere maatschappelijke
instituties en bewegingen – in een diepe crisis. De grote vraag is of en
hoe zij zich nogmaals op nieuwe grondslag zullen weten te reconstrueren, zoals zij dat na de Franse Revolutie in de industriële moderniteit
wisten te doen (we nemen dit vraagstuk op in hoofdstuk 19).
Het is belangrijk om in te zien dat de terugval van de grote christelijke kerken na 1960 zich in heel de westerse wereld voordeed. Niet
alleen Europa was getroffen, maar ook Australië (Bruce, 1996:87, Cox,
2002:343-344) en Canada (Beyer, 2000:206-208). Sterker nog: ook in
de Verenigde Staten liepen de protestantse ‘mainline’ kerken aan
tegen een gelijkaardig proces van neergang. De achteruitgang van
deze ‘mainline’ denominaties werd daar echter gecompenseerd door
de groei van striktere denominaties en sekten en van plaatselijke
gemeenten met onduidelijke denominationele lading. Of deze compensatie de daling geheel en blijvend opving, is op dit moment nog
niet uitgeklaard. Wat wel gezegd kan worden is dat het globale aandeel van geïnstitutionaliseerde religie door deze compensatie daar tot
nog toe niet of slechts weinig achteruitging. Zo werden de Verenigde
Staten tot tegenvoorbeeld van secularisatie. In Europa was de val van
de grote kerken niet alleen dieper dan in de Verenigde Staten, maar
bleef bovendien compensatie door nieuwe, institutionele religie uit.
Niet de opgang van conservatieve denominaties en sekten, maar de
secularisatie en de verschuiving naar weinig tot niet geïnstitutionaliseerde religiositeit trokken hier de aandacht (Beyer, 2000).

16.3. Europa: terugval van de grote kerken met secularisatie
Wat (West-)Europa betreft, is iedereen het erover eens dat de grote
christelijke kerken na 1960 veel terrein hebben verloren. Omdat deze
evolutie al zo vaak beschreven is, volsta ik met een korte weergave
(zie verder o.a. Becker, De Hart, 2006a en b, Bruce, 2002, Dekker, De
Hart, Peeters, 1997, Ebertz, 1997, McLeod, 2000, Norris, Inglehart,
2004). De kwantitatieve achteruitgang wordt goed gedocumenteerd
door de ‘European Values Survey’ die – tot nu toe – in 1981, 1990 en
1999 volgens dezelfde methode de religieuze evolutie in de meeste
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Europese landen opmat (zie Halman, Luijckx, Van Zundert, 2005:5873, hun website www.europeanvalues.nl en de volgende tabellen).
Tabel 1: Wekelijks kerkbezoek in Europa in 1981, 1990 en 1999

1981
1990
1999

Be

Fr

Ierl

It

Port

Sp

GB

Ned

Dui

30
23
19

12
10
8

82
81
57

36
40
41

33
36

41
33
26

14
13
14

27
21
15

21
19
14

Bron: Harding, Phillips, 1986:36-37 voor 1981, Ashford, Timms, 1992:46 voor
1990 en Davie, 2002:6 voor 1999

Het wekelijkse kerkbezoek kende de spectaculairste daling. Uiteraard
zijn er tussen de landen grote verschillen. De lutherse, Scandinavische
landen hebben sinds decennia de laagste cijfers. In 1999 bezocht in
Denemarken 2,7% en in Zweden 3,8% wekelijks de kerkdienst (Davie,
2002:6). De katholieke, Zuid-Europese landen en Ierland hebben de
hoogste cijfers. De qua herkomst katholieke landen België en Frankrijk en de religieus gemengde landen Groot-Brittannië, Nederland en
(West-)Duitsland liggen daar tussen in. Belangrijker dan deze verschillen is echter de algemene trend en die wijst meestal in dalende
lijn. De uitzonderingen zijn Italië, Portugal (het cijfer voor 1981 ontbreekt) en Groot-Brittannië (maar in het cijfer voor 1981 is het hogere
kerkbezoek in Noord-Ierland – toen 52% – niet inbegrepen). Vergeten
we ook niet dat vele landen rond 1980 al de grootste daling achter de
rug hadden. In West-Duitsland bezocht in 1950 50,6% van de katholieken de zondagsmis en in 1965 42,6% (beide zonder West-Berlijn).
In 1980 en 1989 bedroeg het aantal nog 27,0%, respectievelijk 22,3%
(hier echter met West-Berlijn; Ebertz, 1997:37, 42 en 48; zie verder
voor België Dobbelaere, Voyé, 2000:123 en voor Nederland Dekker,
De Hart, Peeters, 1997:15). In de jaren ‘50 lagen de cijfers qua kerkbezoek in vele Europese landen nog boven de toenmalige cijfers in de
Verenigde Staten.
Tabel 2: Kerklidmaatschap in Europa in 1981, 1990 en 1999
1981
1990
1999

Be

Fr

Ierl

It

Port

Sp

GB

Ned

Dui

74
68
63

73
62
57

98
97
90

93
85
82

82
72
88

91
87
82

85
58
82

59
51
46

90
89
82

Bron: Ashford, Timms, 1992:46 voor 1990 en Lambert, 2004:31 voor 1981 en
1999
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Het aantal mensen dat zegt lid te zijn van een kerk, daalt in alle landen
behalve in Portugal (ps: als gevolg van coderingsfouten zijn de cijfers
voor Groot-Brittannië in 1990 zwaar onderschat (Lambert, 2004:34)).
De daling is echter veel kleiner dan bij het kerkbezoek en vooral: de
cijfers liggen veel hoger. De grote meerderheid van de West-Europese bevolking beschouwt zich nog als lid van een kerk en dat is
bijna steeds één van de grote christelijke kerken. Volgens Grace Davie
(2000) komt dat omdat de Europeanen de kerken beschouwen als
‘vicarious religion’: actieve medewerking is iets voor de altijd kleiner
wordende kernaanhang, terwijl de veel grotere groep randkerkelijken
enkel rekent op dienstverlening in uitzonderingsgevallen (bij individuele overgangsrituelen, bij traditionele momenten als Kerstmis of bij
schokkende publieke gebeurtenissen).
Tabel 3: Geloof in God in enkele Europese landen in 1947, 1981, 1990 en
1999
1947
1968
1981
1990
1999

Frankrijk

Groot-Brittannië

Nederland

Duitsland

68
73
62
57
56

84
77
76
71
61

80
79
65
61
60

81
72
63
66

Bron: Ashford, Timms, 1992:42 voor de jaren 1947 tot 1990 en Lambert,
2004:31 voor 1999

Het geloof in God – hoe ook door de mensen geïnterpreteerd – is
eveneens gedaald, maar wordt toch nog steeds door een meerderheid bevestigd. Als we verder mogen gaan op de stabilisatie sinds
1990 in Frankrijk, Nederland en Duitsland, dan lijkt het erop dat het
godsgeloof – zoals het kerklidmaatschap – ook in de volgende jaren
breed zal worden gedragen. Die discrepantie tussen geloof en kerkpraktijk heeft Grace Davie (1990 en 2002:5-8) uitgedrukt als ‘believing without belonging’: men wil nog wel geloven, maar niet meer
kerkelijk participeren. Maar ook dit geloof is inhoudelijk verwaterd.
Veeleer dan overeenstemming met het geloof in de ene, persoonlijke
God drukt de instemming met dit item bij velen slechts uit dat men
nog in een hoger, onbestemd Iets wil geloven – een soort ‘ietsisme’
(Couwenberg, 2004 en Boeve, 2006) – en dat men nog naar religie
verlangt zonder daaraan veel christelijke interpretatie te verbinden.
‘Longing without belonging’ lijkt me een juistere uitdrukking (Hellemans, 2002:124; zie ook de kritiek van Voas, Crockett, 2005).
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Als we de Europese situatie proberen samen te vatten, komen vier
zaken en één belangrijke conclusie naar voren. Ten eerste: de kerkformaties van vóór 1960 – goed georganiseerd, soms tot robuuste
kerkelijke miniwerelden – zijn in elkaar gezakt. Ten tweede: vooral
de kernaanhang – zie de indicator van het wekelijks misbezoek – is
spectaculair gedaald. De meerderheid van de bevolking is echter nog
steeds, zij het op soms grote afstand, gerelateerd aan één van de grote
christelijke kerken. Ten derde: de verzwakking van de oude, grote
kerken is in Europa niet opgevangen door een navenante stijging
van nieuwe institutionele religie. Ten vierde: de variatie tussen de
Europese landen is ontzettend groot. Vergelijk bijvoorbeeld Italië,
Zweden en Nederland. Dit laatste land heeft in de voorbije decennia de grootste omslag meegemaakt. Terwijl het tot 1960 tot de meer
kerkelijke landen van Europa behoorde, is het nu – volgens deze indicatoren – één van de meest geseculariseerde landen geworden. Eén
slotconclusie dringt zich op. Er is in Europa wel degelijk sprake van
secularisatie, dit is van terugval van institutionele religie in termen
van daling in maatschappelijke invloed en in (betrokkenheid van de)
aanhang. In sommige gebieden was dat proces al vroeg begonnen – in
de late achttiende eeuw. In de negentiende eeuw en het begin van de
twintigste eeuw kon zij nog in tal van streken gecounterd worden
door de modernisering van de kerken, zodat hier per saldo niet van
secularisatie kan worden gesproken. Met des te meer kracht voltrok
deze secularisatie zich daar in de tweede helft van de twintigste eeuw,
toen de kerkformaties uit de eerste industriële moderniteit in elkaar
stortten.

16.4. De Verenigde Staten: terugval van de ‘mainline’ kerken
zonder (veel) secularisatie
Op het eerste gezicht is de evolutie in de Verenigde Staten in volledige tegenspraak met die in Europa. In vergelijking met de jaren ‘30
zouden volgens de Gallup-opiniepeilingen nog altijd evenveel mensen de zondagsdienst bezoeken (zie tabel 5). Weliswaar zouden de
respondenten bijna de helft minder kerken dan ze zeggen (Hadaway,
Marler, 2005) en ziet een aantal onderzoekers ook een terugloop sinds
de jaren ‘60 (Chaves, 2004:31-34) of de jaren ‘90 (Norris, Inglehart,
2004:89-95), maar als er daling in kerkbezoek is, dan is die toch minder sterk dan in Europa. Het aantal mensen dat in de Verenigde Staten
zegt in God te geloven, is niet gedaald en ligt sinds een halve eeuw
boven de 90% (Norris, Inglehart, 2004:90). Het kerklidmaatschap is
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op lange termijn zelfs flink toegenomen en ook in de twintigste eeuw
nog gegroeid (zie tabel 4). De invloed van religie en van de kerken op
de politiek is de laatste decennia groter dan ooit, getuige de impact
van ‘the New Christian Right’ in de Reagan- en Bushverkiezingen
(Rozell, Wilcox, 1998). Van langdurige en grootschalige secularisatie is in de Verenigde Staten helemaal geen sprake, onderstrepen de
Amerikaanse onderzoekers. Mogelijk is er in het laatste decennium
echter wel een lichte secularisatietrend.
Tabel 4: Kerklidmaatschap in de Verenigde Staten (in % van het aantal inwoners)
1776
1850
1870
1890
1906

17
34
35
45
51

1926
1952
1980
1998

56
59
62
70

Bron: Finke, Stark, 1992:16 en Caplow, Hicks, Wattenberg, 2001:107
Tabel 5: Kerkbezoek (in de voorbije 7 dagen) in de Verenigde Staten (in %
van het aantal inwoners)
1939
1950
1958
1962
1969

41
39
49
46
42

1972
1980
1984
1998

40
40
40
40

Bron: Greeley, 1989:43 en Caplow, Hicks, Wattenberg, 2001:115

Het verschil met Europa is dus ontegensprekelijk groot. Toch zijn de
processen die zich in Europa na 1960 hebben afgespeeld in de Verenigde Staten niet onbekend. Ook in de Verenigde Staten heeft zich
een terugval van grote kerken voorgedaan, maar dan enkel van de
oude, gevestigde denominaties van de Lutheranen en van de WASP
(de ‘White Anglo-Saxon Protestants’) zoals de ‘Episcopalian Church’
(de Amerikaanse Anglicaanse kerk), de Congregationalisten (puriteinen), de Presbyterianen, de Methodisten. Juist deze ‘mainline churches’ zijn na 1960 op precies dezelfde wijze als de grote christelijke
kerken in Europa in een neerwaartse draaikolk beland. De conservatieve denominaties en de denominaties die de zwarten groeperen,
blijven het daarentegen goed doen. De katholieke kerk kon het verlies
beperken door revitalisering vanaf de late jaren 1970 en dankzij de
massale immigratie van veelkerkende latino’s.
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Evenals in de Europese kerken gaat achter de kwantitatieve achteruitgang van de ‘mainline’ kerken de instorting van een heel systeem
schuil. In het geval van de Amerikaanse denominaties spreekt men
niet over ontzuiling of ‘la fin d’un église-monde’, maar over ‘the
decline of denominationalism’ (Wuthnow, 1988:71-99). In de decennia
vóór 1960 waren de scheidslijnen tussen de denominaties in Amerika
eveneens zwaar aangezet. Evenals de kerken in Europa waren het
eigen werelden die van elkaar gescheiden waren door hoge muren
van ras, etniciteit, sociale klasse en territoriale inplanting. Maar na
1960 werden de muren grotendeels gesloopt. De identificatie van de
leden en van de lokale gemeenschappen – congregaties geheten –
met de denominatie verzwakte. Dat geldt zeker voor de nieuwe
‘megachurches’ die na 1980 aan de rand van de grote steden door
energieke religieuze ondernemers werden opgetrokken en duizenden nieuwe gezinnen voornamelijk uit de middenklasse aantrokken.
‘We probably came here for a year before we knew it was Lutheran’
meldde een bezoeker van Walt Kallestad’s Community Church of
Joy in Glendale, Arizona (geciteerd in Thumma, 2000:4). Maar ook
in veel oudere congregaties die voorheen goed in een confessionele
traditie geworteld waren, verflauwde het denominationele vuur. Zo
worden andere denominaties nu minder negatief beoordeeld dan
vroeger. Een andere indicatie van de erosie is de stijging van ‘denominational switching’. In 1951 rapporteerde 4% van de Amerikaanse
bevolking dat men overgestapt was naar een andere denominatie
dan die waartoe men als kind behoorde (Wuthnow, 1988:88). Sinds
de jaren ‘70 schommelt dat rond de 30%, zonder echter nog verder te
stijgen (Sherkat, 2001:1466-1467). ‘Switching’ gebeurt voornamelijk
tussen de protestantse denominaties onderling, vooral als gevolg van
verhuizingen en interdenominationele huwelijken. Overstappen van
protestantisme naar katholicisme of jodendom en omgekeerd komen
veel minder voor. Men blijft dus meestal binnen dezelfde religieuze
familie. Overigens, de verandering van partijvoorkeur bij verkiezingen in meerpartijensystemen laat eenzelfde tendens zien.
De these van de ‘decline of denominationalism’ wordt de laatste
jaren tegengesproken en genuanceerd (Ammerman, 2000 en 2005:206253, Roozen, Nieman, 2005). De belangrijkste kritiek luidt dat de these
geen rekening houdt met de verschillen tussen de denominaties. De
daling gaat vooral op voor de liberale protestanten. Sterk hiërarchisch
gestructureerde kerken als de katholieke en orthodoxe kerken, etnische kerken van zwarten of Aziaten en strikte, conservatieve kerken
met hun veeleisende en afgelijnde subculturen zijn veel minder of
zelfs niet getroffen. Bovendien gaat het hier, aldus de critici, niet om
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neergang ‘tout court’, maar om transitie(s) van één vorm van denominationele cultuur naar een andere. De meeste gelovigen en congregaties, ook die van liberale snit, rekenen zich inderdaad nog steeds tot
een denominatie. Vele congregaties werken ook actief aan het in stand
houden van hun band met de denominatie (via een soort ‘inburgeringscursussen’, het bewust aanbrengen van herkenbare elementen in
de liturgie, bovenlokale (bij)scholing van de lokale leiding, deelname
aan bovenlokale denominationele organisaties rond missie, armenzorg, e.d.). In plaats van te verdwijnen wordt de denominationale
identiteit dus op een nieuwe basis gesteld. De identiteit is nu voor
zowel gelovigen als lokale congregaties veel minder een voorgegeven
zaak, maar meer een kwestie van keuze en bewuste inzet: er moet
werk van gemaakt worden (‘identity politics’). Kortom, de neergang
van een aantal denominaties staat niet gelijk met de ondergang van
het denominationalisme als geheel, van het systeem van denominaties. De crisis waarin de ‘mainline’ kerken na 1960 zijn terechtgekomen, is echter wel sterk vergelijkbaar met de crisis van de grote
kerken in Europa. Ook het zoeken na 1960 naar een nieuwe denominationele vorm – naar een nieuwe samenhang, cultuur en relevantie – door vele denominaties klinkt bekend in Europese oren. Ik zal het
voor het katholicisme thematiseren als de overgang naar een nieuwe
kerkformatie (cf. infra hoofdstuk 19).
Anders dan in Europa werd de achteruitgang van de grote protestantse denominaties in de Verenigde Staten geheel of gedeeltelijk
gecompenseerd door de groei van nieuwe georganiseerde religie.
Vanwaar kwam die groei en hoe is hij te verklaren? In 1972 verscheen
van de hand van Dean Kelley een boek dat veel stof deed opwaaien:
Why conservative churches are growing? (Kelley, 1972). Hij toonde aan
– en dat werd sindsdien verder onderbouwd – dat niet alle kerken
achteruit boerden. De theologisch liberale kerken, voornamelijk de
‘mainline’ kerken, leden inderdaad verlies, maar de striktere – theologisch conservatieve – kerken groeiden daarentegen. Kelley gaf ook
een verklaring: de conservatie kerken groeiden omdat zij conservatief
en strikt zijn, omdat zij religie ‘ernstig’ nemen. De idee werd enthousiast opgenomen door Stark, Finke en Iannaccone, die het tot hoeksteen van hun ‘rational choice’-paradigma maakten (cf. supra 1.2).
Volgens een Galluppeiling uit 1996 zou nog 15% van de volwassen
Amerikanen zich tot één van de oudere, protestantse ‘mainline’ kerken rekenen. Daartegenover staat 25% dat aangeeft te behoren tot een
conservatief protestants kerkgenootschap (Noll, 2002:178-179). Daar
zitten heel diverse kerkgenootschappen bij: een oude, conservatieve
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grootheid als de ‘Southern Baptists’, oudere christelijke sekten als de
‘Seventh-day Adventists’, de ‘Church of the Nazarene’ en de ‘Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints’ (de Mormonen), maar ook twintigste eeuwse Pinkster- en charismatische sekten als de ‘Church of
God in Christ’ en de ‘Assemblies of God’ (Noll, 2002:176-179, Finke,
Stark, 1990:248).
Opvallend is verder de snelle en sterke opgang van onafhankelijke, lokale kerken die veel minder in een groter geheel geïntegreerd
zijn. Zij worden daarom als postdenominationeel betiteld. Ik noemde
reeds de ‘megachurches’, meestal het resultaat van onafhankelijk
optredende, charismatische en dynamische predikanten die hun
eigen religieuze onderneming uit de grond stampen. Sommige ‘megachurches’ opereren onder een denominationele vlag, andere niet of
nauwelijks (Thumma, 2000). In dezelfde lijn, maar kleiner, liggen de
vele duizenden evangelicale en pinkstergemeenten. Zij zijn weinig uit
op overkoepelende structuren, maar hun samenbindende religieuze
cultuur (letterlijke opvatting van de bijbel, conservatieve waarden,
extatische rituelen, enz.) is des te sterker.
Waarom deed zich een compenserende groei van georganiseerde
religie voor in de Verenigde Staten en niet in Europa? Ik zie drie
bundels van verklaringen. Ten eerste zijn de Verenigde Staten een
immigratieland. Ze zijn dat nog altijd – al komen de migranten nu
in grote meerderheid uit de niet-westerse wereld. Migranten (en de
eerste generaties) neigen in het algemeen meer tot religie dan autochtonen (Bruce, 2002:219-220). Ten tweede hebben de kerken in de Verenigde Staten veel meer sociale functies dan in Europa. Zij zijn er
veel minder op hun religieuze kernfunctie teruggeworpen. De buurt
is in de Verenigde Staten veel minder een oord van sociabiliteit dan
in Europa en men zoekt zijn informele contacten dan ook veel meer
in de kerk. Amerikanen zijn ook mobieler dan Europeanen en zoeken
via de kerken een sociale inbedding in hun nieuwe woonplaats en
een nieuwe, betrouwbare kennissenkring. Wellicht het belangrijkst
van al: de meeste Europese landen hebben een goed ontwikkelde
welvaartsstaat uitgebouwd terwijl bij ontstentenis daarvan de kerken
in de Verenigde Staten deze lacune – gedeeltelijk – opvullen. Ten
derde – daar wijzen de ‘rational choice’-theoretici op – kennen de
Verenigde Staten al lang een goed opererende religieuze markt met
heel veel religieuze, zowel grote als kleine aanbieders die met elkaar
concurreren om religieuze clientèle. Voor congregaties die verzwakken, staan andere klaar om over te nemen. Ook de gelovigen voelen
weinig remmingen om het eens ergens anders te proberen. In Europa
hadden de grote kerken tot voor kort een zodanige overmacht dat
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religieuze alternatieven zich nog weinig hebben ontwikkeld en dus
voor de gewone geïnteresseerde als te marginaal en onaantrekkelijk overkomen. Mocht dit veranderen, dan zullen de grote kerken in
Europa het ongetwijfeld nog moeilijker krijgen.

16.5. Moderniteit en secularisatie
We hebben secularisatie omschreven als de daling in aanhang en
maatschappelijke invloed van geïnstitutionaliseerde religie. Voor de
stamvaders van het secularisatieparadigma in de jaren ‘60 en ‘70 leek
het vrij duidelijk dat modernisering noodzakelijkerwijze secularisatie
met zich meebracht. Het voorgaande overzicht heeft echter geleerd
dat de situatie veel complexer is. In de meeste Westerse landen is
er weliswaar ontegenzeglijk sprake van secularisatie. In sommige
regio’s en landen gebeurde dat echter al heel vroeg, in andere pas
recent. In de Verenigde Staten is er weinig of geen secularisatie. Institutionele religie is er in de voorbije twee eeuwen sterker geworden.
Ook een aantal Europese landen heeft in de negentiende en twintigste
eeuw perioden van opgang van institutionele religie gekend, bijvoorbeeld Ierland, Polen, Nederland (zie Larkin, 1972 over de ‘devotional
revolution’ in Ierland). Bovendien veranderen religie en samenleving
kwalitatief en is secularisatie multidimensioneel zodat het methodisch altijd gewaagd is religie door de tijd heen te vergelijken in termen van ‘meer’ en ‘minder’.
Hét probleem voor het secularisatieparadigma is dat deze metamorfosen, fluctuaties en divergenties onmogelijk met één grote, causale uithaal verklaard kunnen worden: als zou modernisering de
buiten de moderniteit staande religies langzaam maar zeker terugdringen. Er zijn immers te veel verschillende, soms tegengestelde
intermediaire factoren aan het werk. De religieuze moderniseringsbenadering gaat daar soepeler te werk – maar verklaart op zich dan weer
minder. Zij ziet religies in een permanente staat van verbouwing. De
moderniteit stelt nieuwe mogelijkheden ter beschikking van religies –
nieuwe interpretatiekaders, verenigingen en organisaties, onderwijs,
media, wereldwijd optreden, religieuze keuzevrijheid – waardoor
de aanhang intensiever kan worden geïntegreerd en gemobiliseerd
en mogelijks zelfs meer personen kunnen worden bereikt. Maar de
keuzevrijheid laat ook toe dat individuen zonder veel sociale kosten
afhaken – grote groepen leven quasiprobleemloos zonder veel religie.
Functionele differentiatie en de uitbouw van welvarende samenlevingen kan – zie Europa na 1960 – tot een grote mate van functiever-
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lies van religies leiden. Men dient dus geval per geval te bekijken of
de voortdurende en menigvuldige religieuze moderniseringen van
kerken en religies uitdraaien op een versterking, status-quo dan wel
daling van hun positie in de samenleving. Secularisatie is één van
de mogelijke gevolgen van een complex proces van vernieuwbouw.
Enkel op deze manier kan men de grote verschillen tussen de landen,
het voorkomen van secularisaties én desecularisaties, de versnellingen en vertragingen in de tijd aannemelijk maken. Trouwens, ook in
de agrarische civilisaties waren de verschillen groot, van dominerend zoals in het middeleeuwse christendom tot minder in het oog
springend zoals in de hellenistische rijken en ook daar waren ze het
resultaat van een heel proces van opbouw en verbouw van (hegemoniale) religie(s) en samenleving (zie deel II). Waarom zou het in de
moderniteit met haar vele moderniteiten anders zijn? Er is niet één
normatief eindstadium met één of meer ‘uitzonderingen’ waarnaar
alle landen tenderen, maar een waaier aan mogelijke uitkomsten.
En toch is er meer aan de hand dan een wirwar van elkaar opheffende secularisaties en desecularisaties. In de westerse wereld overwegen immers secularisaties als resultaten. Vóór 1960 en zeker vóór
de Eerste Wereldoorlog was dat nog niet duidelijk. In een aantal
gebieden en landen was die evolutie toen al wel merkbaar. Maar in
tal van andere regio’s en landen konden de kerken tot dan de kansen
die de moderniteit bood dusdanig benutten dat de bedreigingen die
de moderniteit eveneens in petto hield, voldoende afgeweerd en zelfs
teruggedrongen konden worden. Zo fungeerden de tot massaorganisaties omgebouwde grote kerken voor de gewone man en vrouw als
vensters op de grote wereld, als plaatsen van onderling contact en
cultuurdeelname, als markeringen van een eigen identiteit tegenover
seculiere of andersgelovige metropolen, als instanties voor politieke
en sociaal-economische belangenbehartiging. Deze functies hadden
de kerken in de Middeleeuwen niet, veel minder of in ieder geval
anders vervuld en hadden ze in de industriële moderniteit, inspelend op de nieuwe situatie, weten op te bouwen. Waar religies en
kerken overeind bleven en soms sterker voor de dag kwamen, is deze
vernieuwbouw goed gelukt. De crisis van de jaren ‘60 brengt deze
moderne grootkerkelijke gebouwen echter weer uit evenwicht. In de
geavanceerde moderniteit voelen de meeste mensen zich niet meer
aangetrokken tot totaliserende massaorganisaties, maar weren ze die
af (zie ook de ontbinding van de grote arbeidersbewegingen). In de
rijke welvaartsstaten van Europa verliezen de kerken hun vroegere
rol in het onderwijs, de armenzorg, onderlinge verzekering, vrije tijd,
politiek en economie. Leven en groepsvorming verlopen op nieuwe
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wegen die gewoonlijk niet meer met religie verbonden zijn. Omdat de
grote kerken in Europa en de ‘mainline’ kerken in de Verenigde Staten bij de overgang naar de geavanceerde moderniteit dit verlies niet
hebben kunnen goedmaken door de creatie van nieuwe, attractieve
functies, hebben ze terrein verloren. Waar kerken en religieuze groeperingen deze functies wel hebben kunnen behouden, vernieuwen
en/of aanvullen, is er geen of veel minder terugval. Dit was het geval
in de Verenigde Staten bij de conservatieve kerken en sekten.
De toekomst van religie is daarmee nog niet voor altijd in de richting van secularisatie vastgelegd. Alles hangt af van de verdere evolutie van de moderniteit. Individuele voorspoed en zekerheid, welvaartsstaten en de afwezigheid van samenlevingsconflicten leiden tot
een minder prominente plaats voor religie. Mocht de welvaart in het
Westen verminderen of minder over de bevolking verspreid worden,
mochten de welvaartsstaten worden afgebouwd en religieuze organisaties die taken weer opnemen, mocht de groeiende multiculturaliteit uitmonden in een veelheid van gesloten subculturen, dan zou
geïnstitutionaliseerde religie – of dat in de vorm van grote kerken zou
gebeuren, is een andere zaak – wel eens opnieuw aan belang kunnen
winnen. Ook voor religieuze mensen is dit echter geen prettig vooruitzicht. Ik beweer niet dat religie niet verder om religieuze redenen
zal gezocht worden – dat zal altijd gebeuren – en dat het geen positieve effecten heeft – ook dat is geregeld het geval. Het punt is dat het,
met wat wij nu weten, zeer onwaarschijnlijk is dat religies enkel op
basis van hun kerncompetentie – de verbinding van mensen met het
Heilige – een maatschappelijke eersterangspositie kunnen innemen
(daarin stem ik met de secularisatietheoretici Wallis, Bruce, 1992:17,
21 overeen). Daarvoor is het noodzakelijk dat, zoals in het verleden,
vele en machtige promiscue aansluitingskansen zich openen die door
religieuze organisaties benut kunnen worden. Ik betwijfel dus enkel
dat grote religieuze organisaties en in casu de gevestigde kerken
nog zulke ontplooiingskansen zullen krijgen. Voor kleinere groepen
en sekten en voor niet- of weinig geïnstitutionaliseerde religiositeit
opent de moderniteit en in het bijzonder de geavanceerde moderniteit
echter juist wel nieuwe kansen, zelfs meer dan ooit.
Laat me besluiten. Ten eerste is er in het Westen een trend naar
terugval van de grote kerken, zichtbaar vooral sinds de jaren ‘60. De
hoogdagen van de grote kerken lijken voorbij, maar dat betekent niet
dat er geen mooie nadagen in het verschiet kunnen liggen (cf. infra
hoofdstuk 19).Ten tweede is er een trend naar meer religiositeit buiten de grote kerken, zijn er meer expansiemogelijkheden voor zowel
sekten en losjes opererende religieuze groeperingen als voor min-
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der geïnstitutionaliseerde religiositeit. En ten derde is er een breed
gestrooide trend naar secularisatie, daar waar de terugval van de
grote kerken niet voldoende opgevangen wordt door nieuwe georganiseerde religie – en dat is in de meeste landen van de geavanceerde
moderniteit.

Hoofdstuk 17
De groei van sekten en van nieuwe religieuze
bewegingen en groeperingen
Afsplitsingen in bestaande religies en de stichting van nieuwe religies
en religieuze bewegingen zijn niet uniek voor de moderniteit, maar
kwamen ook voor in voormoderne samenlevingen, vooral in perioden van onrust (cf. deel II). Enkele vernieuwingen – de uitzonderingen – groeiden door tot wereldreligies. De meeste vernieuwingen verdwenen weer, kwamen niet verder dan hun thuisregio, geraakten
geïntegreerd als deelstromingen in een grotere religie of werden via
zachte of harde repressie door een hegemoniale religie en haar politieke vrienden gemarginaliseerd en zelfs geliquideerd. De moderniteit
opent daarentegen deuren en vensters voor religieuze nieuwlichters.
Al in de lange aanloop naar de moderniteit – de tijd na het jaar 1000 –
duiken meer nieuwe, op de brede bevolking gerichte bewegingen op
(christelijke hervormingsbewegingen in de Hoge en Late Middeleeuwen, soefiorden in de islam, bhaktigenootschappen in het hindoeïsme).
Gewoonlijk werden deze bewegingen aanvaard als nieuwe uitingen
van de wereldreligie. De reeds stevig georganiseerde katholieke kerk
in Europa was echter gevoeliger voor mogelijke dissidentie en brandmerkte een aantal van deze bewegingen als ketterijen. Tot 1500 kon zij
deze ‘ketterijen’ nog uitroeien. Met de Reformatie was de trend naar
interne pluralisering van het westerse christendom (cf. supra 10.2)
echter niet meer tegen te houden. Omdat de kerken – nu in het meervoud – in een eerste fase sterker werden en nog dichter dan voorheen
bij de staat gingen aanleunen, werd deze interne pluralisering eerst nog
afgeremd. Maar na 1800 was het hek van de dam. Het aantal religieuze
groeperingen begon – het eerst in de protestantse landen – langzaam te
stijgen en ook niet-christelijke groeperingen deden nu van zich horen
(bijvoorbeeld de theosofie). Met uitzondering van de Verenigde Staten
duurde het toch nog tot na de Tweede Wereldoorlog (Japan) en tot na
1960 (Europa) vooraleer publieke opinie en onderzoekers zich bewust
werden van hun grote aantal en hun groeiende impact. Vooral de bloei
van strikte sekten viel op en wekte verbazing. In dit hoofdstuk willen
we de opkomst van deze nieuwe vormen van georganiseerde religie
in de moderniteit nader bekijken. In het volgende hoofdstuk volgt dan
een onderzoek naar de groei van gering geïnstitutionaliseerde religiositeit die in dezelfde periode kwam opzetten.
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17.1. Over kerken, sekten, ‘cults’ en nieuwe religieuze
bewegingen
In het vorige hoofdstuk stond het lot van de grote christelijke kerken
centraal. Kerken omschreven we daarbij als grote groeperingen van
christelijke gelovigen met plaats zowel voor religieuze virtuozen als
voor lauwe randkerkelijken. De fixatie op kerken (en denominaties)
biedt echter maar een heel beperkte kijk op de religieuze ontwikkelingen. Kerken kent men enkel in het christendom, terwijl er in het
Westen ondertussen ook heel wat niet-christelijke religies actief zijn.
Bovendien was het religieuze veld altijd al ruimer en meer divers.
In het zog van de crisis van de grote kerken en denominaties kreeg
men na 1960 als vanzelf meer oog voor de toename van religie buiten
die kerken. Overeenstemming inzake terminologie ontbrak echter ten
enenmale: hoe dienden al die nieuwe religieuze vormen geïnterpreteerd en zelfs benoemd te worden?
Het bekendste alternatief zijn sekten. In tegenstelling tot kerken
zijn sekten klein, veeleisend en maatschappelijk marginaal (Bruce,
1996:69-95 en McGuire, 1991:133-172 geven goede introducties).
Sekten zijn in het Westen, zoals kerken, al van vóór de moderniteit
bekend (bijvoorbeeld de katharen in de Middeleeuwen). Sinds de
negentiende eeuw is het zelfs gangbaar om het christendom zelf als
een uit zijn voegen gegroeide joodse sekte te presenteren (zie als voorbeeld Stark, 1996). Of het sektebegrip echter ook voor niet-christelijke
groeperingen mag worden gebruikt, is omstreden. Bij kerken doet
men dat meestal niet (al zegt Weber, 1922:693 dat de islam, het Tibetaanse boeddhisme en de laat-Egyptische hiërocratie aan zijn begripsomschrijving van kerk voldoen). Het sektebegrip wordt daarentegen
wel veel ter aanduiding van niet-christelijke groeperingen, ook in
voormoderne samenlevingen, gebruikt. Men laat dan enkel de formele kenmerken – keuzekarakter, veeleisend, marginaal – gelden (bijvoorbeeld joodse sekten ten tijde van Jezus van Nazareth, taoïstische
sekten in het premoderne China). In de jaren na 1960 ziet men vele,
in deze formele zin gedefinieerde sekten over het hele Westen opkomen: christelijke zoals de ‘Getuigen van Jehovah’ en de ‘Unification
Church’ van de Koreaan Moon, Oosters geïnspireerde groeperingen
als Hare Krishna en Bhagwan en westerse, niet-christelijke religies
als de ‘Scientology Church’. Er is zelfs een hele antisektebeweging en
dito literatuur ontstaan.
Het probleem is echter dat veel religieuze nieuwlichterij met geen
mogelijkheid onder de noemer ‘sekte’ te rubriceren is. Sekten eisen
immers zoals kerken exclusiviteit op: men kan niet tegelijk mormoon
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en boeddhist zijn. Heel wat nieuwe vormen stellen zich echter uitdrukkelijk niet exclusief op. Tal van nieuwe groeperingen zijn ook
minder gesloten of meer aanvaard door de samenleving of minder
veeleisend dan de klassieke sekten. En dus ging men op zoek naar
nieuwe benamingen. ‘Cult’ is er één. De betekenis kan nogal eens
wisselen, maar gewoonlijk verwijst het naar religieuze groeperingen
die geen leden, maar een clientèle aantrekken die zoals bezoekers
van bedevaartsplaatsen of cursussen tijdelijk langskomen om dan
weer hun eigen weg te gaan. Het begrip werd echter vooral gebezigd door bestrijders van de zogenaamde ‘cults’ en betekende dan
zo veel als ‘alle gevaarlijke en dus verwerpelijke nieuwe religieuze
groeperingen’. Omwille van deze uiterst negatieve betekenis, zijn
overlapping met het sektebegrip en de mogelijke verwarring met ‘cultus’ (eredienst), is ‘cult’ ondanks steun (o.a. van Stark, Bainbridge,
1985) verre van algemeen aanvaard. Een eenvoudig alternatief is het
begrip ‘nieuwe religie’ (zie Partridge, 2004 en Clarke, 2006). Mag men
elke nieuwe groepering echter beschouwen als een nieuwe religie?
Zo kennen Hexham en Poewe (1997) de kwalificatie ‘nieuwe religie’
– alsof het een eretitel betrof – enkel toe aan religieuze bewegingen
die innovatief zijn, dat wil zeggen niet uit één traditie stammen, maar
minimaal elementen uit verschillende religies bevatten. Als voorbeelden noemen zij de Mormonen, Bhagwan (Rajneesh), Transcendentale
Meditatie en de ‘Unification Church’. De meeste nieuwe groeperingen, die in de schoot of aan de rand van de oude wereldreligies opereren, noemen zij revitaliseringsbewegingen. Het onderscheid is vaak
moeilijk te maken.
De meest gebruikte benaming sinds het einde van de jaren ‘60 is
‘nieuwe religieuze bewegingen’. Ik vermoed dat ze deze populariteit
dankt aan het feit dat ze welbewust elke strikte definitie vermijdt. Alle
bewegingen, hoe losjes ook, lijken onder deze noemer te kunnen vallen. Het enige onderscheidende criterium is de tijd: ze moeten nieuw
zijn, wat betekent dat ze na de Tweede Wereldoorlog zijn opgekomen
(Barker, 1999a:204). Dat is erg vaag. Eileen Barker, één van de specialisten terzake, beklaagt er zich in een overzichtsartikel onuitgesproken over dat noch over het aantal bewegingen, noch over de soorten,
noch over het aantal volgelingen noch over de dynamiek ervan solide
uitspraken kunnen worden gedaan: ‘One cannot generalise about
New Religious Movements’ (Barker, 1999b:20). Er bestaan niettemin
ondertussen tal van websites en encyclopedische overzichtswerken
met informatie over honderden nieuwe religieuze bewegingen (zie
INFORM en CESNUR – Barker, 1999a:215 – en verschillende boeken
onder redactie van Gordon J. Melton). Behalve vaag is het ook niet
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helemaal juist, want de langzame opgang van dergelijke, losjes opererende groeperingen begon al vóór 1945. De moderniteit creëert nu
eenmaal betere omstandigheden voor hun stichting en groei.
In het vervolg zal ik vooral de begrippen ‘sekten’ en ‘(nieuwe)
religieuze bewegingen en groeperingen’ gebruiken: sekten voor de
exclusieve en veeleisende groeperingen, (nieuwe) religieuze bewegingen en groeperingen voor al het religieus nieuwe in georganiseerde vorm.

17.2. De groei van het aantal sekten en religieuze bewegingen
Concurrentie was in voormoderne samenlevingen zeker geen onbekende, maar was structureel gehandicapt en werd waar mogelijk ook
actief teruggedrongen. In de moderne samenlevingen van het Westen
wordt concurrentie tussen religieuze stromingen de normale, dagelijkse situatie. Zij geraakt bovendien meer gedepolitiseerd, ook al slagen de oude hegemoniale religies er in hun thuishavens meestal nog
lang in om voordeel te halen uit hun nauwe banden met de overheden. Een essentieel onderdeel in deze transformatie van het religieuze
veld in de richting van een competitief pluralisme is de toename van
het aantal religies en religieuze groeperingen. Het aantal religieuze
groeperingen is sinds de Hoge Middeleeuwen eerst langzaam, sinds
de moderniteit sneller en na 1960 fors sneller toegenomen.
Laten we ter illustratie nog even herinneren aan de reeds aangekaarte evolutie in Nederland sinds 1500 (cf. supra 10.2). Met de Reformatie werd het calvinisme in Nederland de nieuwe ‘heersende kerk’,
echter met naast zich onder meer katholieken (zo’n 35% van de bevolking), remonstranten, lutheranen en joden. Na 1800 neemt het aantal
religieuze genootschappen gestaag toe, door import uit het buitenland
– vooral Groot-Brittannië – en nog meer door schismatieke afscheuringen van de calvinistische hoofdstroom. Na 1960 versnelt het ritme van
innovaties drastisch en diversifieert het religieuze landschap zich verder. De aangroei komt nu minder van huisgemaakte gereformeerde
sekten, maar stamt zoals in heel het Westen uit wereldwijde import.
De enkele tientallen niet-christelijke groepjes van vóór 1960 worden
er nu meer dan duizend (Kranenborg, 1992:123). Nederland lijkt,
meer dan bijvoorbeeld België en Duitsland, een bijzonder vruchtbare
bodem te bieden voor al die nieuwe religieuze experimenten. De calvinistische cultuur die elk individu de laatste verantwoordelijkheid
voor zijn zielenheil geeft, de eeuwenlange traditie van pluralisme en
tolerantie en niet in het minst de implosie van de grote kerken die
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nergens zo verregaand gecontesteerd werden als in Nederland, zijn
daar debet aan. Alle bekende sekten uit de jaren ‘60 en ‘70 strijken
dan ook in Nederland neer, sommige zoals Hare Krishna en Bhagwan
met opvallend veel, zij het tijdelijk, succes. Het zijn nochtans niet deze
exotische, maar wel de bij het christendom aanleunende sekten zoals
de Getuigen van Jehovah en de Mormonen die het meest blijvende
succes kennen. De grootste groei kennen echter de islam en het boeddhisme. Het boeddhisme spreekt vele autochtone Nederlanders uit
de middenklasse aan, inclusief overtuigde christenen (Anbeek, 2003).
De islam daarentegen is bijna uitsluitend een religie van immigranten. Ook christelijke migrantenkerken van Afrikaanse origine zijn in
de grote steden goed vertegenwoordigd (Ter Haar, 1994).
De groei van het aantal sekten en religieuze bewegingen vinden
we ook elders terug. Nog meer dan Nederland hebben de Verenigde
Staten steeds voorop gelopen als het land bij uitstek van religieuze
belofte. Volgens Gordon Melton waren er bij de Onafhankelijkheid in
1776 reeds zestien christelijke kerken actief. Honderd jaar later was
hun aantal opgelopen tot meer dan driehonderd denominaties. Vandaag zouden er meer dan tweeduizend verschillende primaire religieuze groeperingen en denominaties zijn. Hij besluit: ‘From 1880 to the
present, there is a steady decade-by-decade increase in the number of
new religions present in American society, including both new Christian denominations and the wide spectrum of Buddhist, Hindu, Muslim, and even Jewish groups’ (Melton, 2004:229). Wat Europa betreft,
schat Eileen Barker het aantal onderscheiden religieuze bewegingen
eveneens op ongeveer tweeduizend, de meeste daarvan daterend van
na 1960 (Barker, 1999b:16). Ook in Azië en Afrika is het aantal religies en religieuze groeperingen in de laatste twee eeuwen en vooral
in de tweede helft van de twintigste eeuw voortdurend toegenomen
(Hexham, Poewe, 1997:50-54). Kortom, ondanks de methodologische
moeilijkheden die het tellen van zulke groeperingen meebrengt – vele
zijn moeilijk op te sporen of roepen vragen op over hun zelfstandigheid – mogen we besluiten dat het aantal religieuze groeperingen
in de moderniteit voortdurend is gegroeid. De moderniteit is een
vruchtbare kweekvijver van religieuze groeperingen, met inbegrip
van strenge sekten (een recent, wereldwijd overzicht biedt Clarke,
2006).
Al lijkt de groei van competitief georiënteerde religieuze groeperingen in moderne samenlevingen een universeel gegeven, bij nader
toezien blijken de onderlinge verschillen tussen de continenten en
tussen de landen echter ontzettend groot. Veel hangt af van de mate
van religieuze diversiteit die reeds in de beginfase aanwezig is. De
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Verenigde Staten hadden nooit een dominerende kerk, werden overspoeld door migranten van velerlei religieuze komaf en schreven
reeds in hun eerste grondwet het principe van religieuze vrijheid in
het groot (het beroemde ‘First Amendment’). Het aantal religieuze
groeperingen groeide dus al vroeg, in feite vanaf het begin van de
westerse kolonisatie. In Europa bracht de Reformatie weliswaar al
in de zestiende eeuw competitieve protestantse groeperingen voort.
Maar de concurrentie werd de pas afgesneden door de versterking
van de band tussen kerk en staat: dankzij het ‘cuius regio eius religio’
– wiens vorst diens religie – kwamen er per land of regio (semi-)officiële landskerken in plaats van religieuze concurrentie. Ook toen er
vanaf 1750/1800 meer religieuze vrijheid toegestaan werd, wisten
de grote kerken meester te blijven van het religieuze veld. In Europa
vond dus pas in de jaren na de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder na 1960 een inhaalslag plaats, een explosie van nieuw religieus
‘geweld’. De vergelijking met Japan is hier instructief (Shimazono,
1999:183-185 en Hardacre, 2004:397-403). Evenals de Verenigde Staten kende dit land geen alles dominerende religie, maar een grote
religieuze diversiteit. Moderne religieuze groeperingen ontstonden
reeds in de negentiende eeuw, zodra Japan meer in contact kwam met
de westerse moderniteit. Het ritme versnelde in de twintigste eeuw,
eerst langzaam vanaf 1920, daarna met een schokgolf na 1945 – ook
wel ‘the rush hour of the Gods’ genoemd. De groei ging na 1970 door.
Om deze laatste bewegingen – waaronder de moorddadige Aumsekte
– te onderscheiden van hun oudere collega’s uit de jaren 1945-1965,
spreekt men in Japan van ‘nieuwe nieuwe sociale bewegingen’. In de
drie casussen stijgt dus het aantal religieuze bewegingen, maar het
tempo en de context verschillen nogal. En al lijkt de groei na 1960
aan te houden en zijn er nog nooit tegelijk zoveel concurrerende religieuze groeperingen geweest als vandaag, het blijft onduidelijk of
en in hoever de jaren ‘60 hier een breuk – een versnelling – vormen
in vergelijking met de voorgaande jaren. In Europa lijkt dit wel zo,
de Verenigde Staten lijken echter een geleidelijke evolutie te kennen
(Finke, Stark, 1992:239-249), Japan een ontwikkeling met pieken en
dalen (Hardacre, 2004).
Een andere vraag betreft de aanhang van al deze nieuwe bewegingen. Het aantal bewegingen mag dan al sterk zijn gegroeid, het
aantal aanhangers is dat veel minder. In bijna alle landen blijft een
klein aantal kerken en denominaties het religieuze landschap domineren. In de Scandinavische landen is nog steeds ongeveer negentig
procent van de bevolking lid van de nationale lutherse kerken. In de
andere landen van Europa ligt dat percentage lager, maar dan vooral
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als gevolg van een toenemend aantal onkerkelijken. Toch zou het
verkeerd zijn op grond van die lage ledenaantallen te besluiten dat de
nieuwe religieuze bewegingen irrelevant zijn. Ten eerste dienen we
te bedenken dat tal van religieuze bewegingen nauwelijks nog leden
kennen, doch veeleer cliënten (zie ‘New Age’). Ten tweede worden de
ideeën van nieuwe religies en bewegingen ook doorgegeven zonder
veel ledengroei. Een voorbeeld is het geloof in reïncarnatie. Zonder
spectaculaire groei van het hindoeïsme zegt toch 15% tot 25% van de
Europese bevolking te geloven in reïncarnatie (maar men verstaat
er wel iets anders onder dan in India!; Lambert, 2004:31). Ten derde
heeft een klein aantal van die religies ondertussen wel stevige grond
onder de voeten gekregen: westerse vertakkingen van oude grote
religies als de islam, het boeddhisme en hindoeïsme, sekten als Scientology, Mormonen en Getuigen van Jehovah, hekserijgeloof (zoals
Wicca) en onduidelijk omschreven bewegingen uit de ‘New Age’kring.
Dit brengt ons bij een volgende kwestie: de broosheid van deze
bewegingen. Veruit de meeste van deze bewegingen zijn uiterst klein
en in feite in een voortdurende overlevingsstrijd gewikkeld. Interne
ruzies, afsplitsingen, het uitblijven van voorspellingen, de dood van
de charismatische stichter of gewoon ‘de tand des tijds’ kunnen even
zovele redenen zijn voor een voortijdig einde van een beweging. Wat
vandaag modieus en in volle opkomst is, kan binnen twintig jaar
uitgeteld in de touwen liggen (zie als voorbeeld Bhagwan). Voor
veel leden van sekten en nieuwe religieuze bewegingen blijkt hun
engagement later slechts een tijdelijke optie. Achter de vurige overtuiging en ijver gaat dan ook vaak onzekerheid omtrent de toekomst
schuil. In uitzonderlijke gevallen kan zij zelfs omslaan in geweld (zie
de dood van 800 sekteleden van Jim Jones in Guyana in 1978 en de
gasaanval van de Aumsekte in Tokyo in 1995). Ook de grote kerken
hebben trouwens moeten leren leven met een gevoel van onzekerheid
en kwetsbaarheid.

17.3. Waarom groeien sekten en nieuwe religieuze bewegingen
in de moderniteit?
De moderniteit biedt een bijzonder gunstige voedingsbodem voor
de groei van competitief ingestelde sekten en religieuze groeperingen, veel gunstiger dan (geavanceerde) agrarische civilisaties. Daar
zijn meerdere maatschappelijke factoren voor aan te wijzen. De
toenemende scheiding van kerk en staat na 1750/1800 en de daar-
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mee samenhangende grotere religieuze vrijheid en tolerantie vergroten aanzienlijk de kansen voor nieuwe religieuze groeperingen
om zich te vestigen en de concurrentie met gevestigde kerken aan
te gaan. Dankzij de hogere scholingsgraad en de massamedia kunnen nieuwkomers zichzelf en hun boodschap gemakkelijker bij een
groot publiek bekendmaken. Omdat afstanden veel minder spelen,
kan een schaarse, verspreid levende achterban toch intens in een
beweging geïntegreerd worden. De individualiseringstrend begunstigt de mogelijkheid van ongewone keuzes door individuen. Ook
de verstedelijking en vooral de groei van vele grote steden – ook in
de oudheid al broeinesten van religieuze vernieuwing – speelt een
rol. Ten slotte straalt de alomtegenwoordigheid van vernieuwing in
de moderniteit – zij vormt een essentieel deel van het moderne ethos
– af op religieuze innovaties, zelfs wanneer deze een ‘terugkeer’ naar
de oorspronkelijke traditie prediken. Gemeenschappelijk aan al deze
factoren is dat zij geen constanten zijn, maar met de uitdieping van
de moderniteit in kracht toenemen. Bovendien is competitieve pluralisering een zichzelf versterkend proces: diversiteit baart meer diversiteit. Bijgevolg stijgt bij voortschrijdende modernisering het aantal
religieuze groeperingen.
Eén factor die gewoonlijk weinig aandacht krijgt, wil ik speciaal
in het licht stellen: het belang van de religieuze vereniging en organisatie. Zoals we zagen stimuleert de moderniteit de oprichting van
verenigingen en organisaties als nooit tevoren en dat op alle terreinen, van de politiek en de economie tot de wereld van de ontspanning
en religie. Organisatievorming heb ik daarom naast functionele differentiatie en individualisering aangemerkt als één van de dragende
kenmerken van moderne samenlevingen. In de achttiende eeuw
waren vrijwillige verenigingen al in trek, maar nog uitzonderlijk. In
de negentiende eeuw begint hun opgang pas goed en treedt met de
massaorganisatie – met onder meer de grote kerken in een pioniersrol
– een nieuw type vereniging op de voorgrond. Na 1960 blijft het aantal organisaties groeien. De Verenigde Staten bijvoorbeeld telden in
1980 volgens de ‘Encyclopedia of Associations’ 14.726 nationale ‘non
profit’-organisaties. Veertien jaar later bedroeg hun aantal 22.510,
een stijging van liefst 53% (Wuthnow, 2002:66; cijfers voor Nederland, Vlaanderen en Duitsland geven Dekker, Hooghe, 2003:166169 en Reutter, 2000:9-10). Maar het aantal personen met minstens
één lidmaatschap stijgt na 1970 daarentegen niet meer, omdat een
aantal grote organisaties – kerken, vakbonden, politieke partijen en
vrouwenorganisaties op kop – veel leden verliezen (Wuthnow, 2002:
66-69).
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Deze algemene trend naar stijging van het aantal organisaties en
fragmentering van het organisatiewezen vinden we in hoge mate
terug in het religieuze domein. Tot 1960 hadden de grote kerken in
het grootste deel van het Westen een bijzonder sterke positie. Terwijl
in de ontspanningswereld en de economie diversiteit troef was, bleef
– met de Verenigde Staten als significante uitzondering – het religieus pluralisme beperkt. Ik vermoed dat juist door de succesrijke
omvorming van de kerken tot massaorganisaties, vaak omgeven door
een waaier van organisaties op seculiere terreinen (cf. de religieuze
subculturen en zuilen), andere religieuze organisaties weinig kansen
kregen. De situatie veranderde pas na 1960, toen de strategie van
organisatorische omwalling van de achterban niet meer opging. De
meeste mensen bleven in hun kerk, maar nu op afstand. Een ander
deel onttrok zich aan elke religie. Een klein deel ten slotte richtte
zich op nieuwe religieuze bewegingen en sekten. Distantiëring van
organisaties door de achterban komt ook elders voor. Specifiek voor
religie is echter de bijzonder sterke omslag. Terwijl vóór 1960 de kerkelijke achterban sterker dan op andere terreinen in organisaties was
ingebonden, lijkt sindsdien wel het omgekeerde het geval en weten
vele mensen het met geen of een hoogst minimale binding aan kerken en andere religieuze organisaties te stellen. Vandaar dat secularisatie in het religieuze domein zulk een dominant thema werd.
Vergelijkbare trendbreuken – ik noem met trefwoorden ‘the decline
of political parties’ (Dalton, Wattenberg, 2002), het einde van het militantisme (Streeck, 1987; Hellemans, 1990:207-227), de daling van het
sociale kapitaal (Putnam, 2000 en Hooghe, 2000) – worden ook elders
gethematiseerd, maar nergens met zo’n pathos als op het terrein van
religie. De omslag ging hier zo diep dat heel de geschiedenis van de
religie sinds de Middeleeuwen vanuit die breuk, vanuit secularisatie,
gereconstrueerd werd.
Dat het aantal religieuze bewegingen en groeperingen groeit, ligt dus
in de lijn van de zich uitdiepende moderniteit. Maar waarom geldt
dat ook voor sekten en strenge religieuze groeperingen? Over sekten werd lange tijd lacherig gedaan. Opgevat als hoogst marginale
verenigingen voor eigenaardige mensen werden ze graag in de hoek
van de psychopathologie geduwd. Dat was ook nog de houding in
de jaren ‘60. Men zag immers in die jaren – en niet ten onrechte – met
stijgende welvaart, onderwijs en individualisering vooral de ruimte
voor afscheid en voor liberalisering van religie groeien. Maar blijkbaar doen beide tendensen zich voor en is er naast liberalisering
eveneens een trend naar ‘sektarisering’. In plaats van liberalisering
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en sektarisering als twee elkaar uitsluitende mogelijkheden te zien,
lijkt het mij juister beide als twee zijden van de modernisering in de
geavanceerde moderniteit te beschouwen.
Maar wat zijn dan de redenen die sekten ook na 1960 doen floreren? Enkele redenen langs de aanbodzijde hebben we reeds aangestipt. Zoals alle nieuwe groeperingen profiteren ook strikte religieuze
groeperingen van de verworven vrijheid inzake religie, van de vlotte
opbouw van verenigingen en organisaties, van de groei van de steden, de mobiliteit en de media. Door de terugval vermindert tevens
het vermogen van de grote kerken tot integratie van religieuze innovaties en zullen nieuwkomers sneller geneigd zijn hun eigen weg te
gaan (cf. supra 5.2). Tegelijkertijd doen zich ook langs de vraagzijde
gunstige ontwikkelingen voor sektevorming voor. De afstandelijke
houding van velen tegenover de grote kerken vergemakkelijkt overstappen. Na 1960 is er duidelijk meer tolerantie voor cultureel afwijkend gedrag, getuige de bloei van allerlei jeugdsubculturen en de
aanvaarding van homoseksualiteit. De drempel om tot een sekte toe
te treden ligt dus nu veel lager dan vroeger. Bekering tot een sekte
betekent niet meer ipso facto sociale uitsluiting. Men kan ook steeds
terug. Toetreding tot een strikte religieuze groepering hoeft geen
optie voor het leven meer te zijn. In een tijd waarin alle personen
gedwongen zijn om een hoogst individuele persoonlijkheid op te bouwen, kan toetreding tot een sekte een manier zijn om de uniciteit van
het eigen zelf tegenover de buitenwereld te onderstrepen. Ten slotte
geeft het behoren tot een strikte gemeenschap waar men elkaar goed
kent en veel treft, steun en houvast in deze tijden van onzekerheid.
Hoe harder en onzekerder de samenleving, hoe meer plaats voor sekten. Kortom, er zijn velerlei redenen aanwijsbaar waarom sekten en
strenge religieuze groeperingen ook vandaag en in de nabije toekomst
zullen floreren. Dat sekten thuis zijn in de moderne maatschappij,
blijkt ook uit de aanwezigheid van fundamentalistische stromingen
in alle grote religies in de moderniteit: het succes van radicale stromingen zoals het calvinisme in het protestantisme sinds de zestiende
eeuw, de overwinning van het ultramontanisme in de negentiende
eeuwse katholieke kerk, de opgang van de radicale islam en het
radicale hindoeïsme in de twintigste eeuw. Fundamentalisme is niet
hetzelfde als sektevorming – omdat fundamentalistische bewegingen zich binnen grote, maatschappelijk dominante religies voordoen
– maar zij spijzen zich wel uit dezelfde bronnen en verwijzen beide
naar het gemak waarmee religieuze bewegingen in de moderniteit tot
scherpere profilering kunnen overgaan.
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17.4. De nieuwe betekenis van het onderscheid tussen kerk
en sekte
Toen Max Weber en Ernst Troeltsch in de jaren na 1900 hun kerksekte-typologie ontwikkelden, was in bijna alle landen van Europa de
hele bevolking nog lid van één staatskerk of van twee grote kerken.
Weber en Troeltsch resumeerden met deze typologie de situatie sinds
de tijd van de Reformatie en definieerden de kerk dan ook als het
equivalent van de staat, als een religieus verband voor de hele bevolking, en sekte als het hoogdrempelige, gekozen en maatschappelijk
negatief beladen alternatief voor een selecte groep (Troeltsch zag nog
een derde gestalte, ‘Mystik’, zie Molendijk, 1996). Met de toename
van kerken, sekten en religieuze groeperingen in de twintigste eeuw
is het oorspronkelijke, harde onderscheid tussen kerk en sekte echter onhoudbaar geworden. De herziening begon niet toevallig in de
Verenigde Staten, waar Richard Niebuhr – een kenner van het werk
van Troeltsch – in 1929 de tussencategorie ‘denominatie’ invoerde
(Niebuhr, 1929). Na 1960 raakte, zoals we zagen, het conceptuele
apparaat aan het schuiven en dus ook het onderscheid tussen kerk
en sekte. Geen enkele kerk omvat nog de hele bevolking. Het aantal
kerken neemt toe. Binnen tal van kerken zijn er naast liberaliserende
tendensen sektarische stromingen die pleiten voor striktere handhaving van leer en praktijk. Sekten en alternatieve religieuze bewegingen worden in de loop van de modernisering eveneens talrijker
– ook al blijft hun marktaandeel beperkt. Zij evolueren van een marginaal en gevaarlijk tot een normaal onderdeel van het religieuze veld.
Bovendien neemt de ruimte voor afwijkend gedrag en dus ook voor
alternatieve religie toe. Deze algemene evolutie maakt sekten in feite
minder sektarisch dan in het verleden.
Het onderscheid tussen kerk en sekte verandert daarmee van
betekenis. Het wijst niet langer op twee onverenigbare werelden. De
verschillen zijn gradueel geworden. Het gaat nu om meer of minder
hoogdrempelig, kleiner of groter, meer of minder spanning met de
samenleving. Sekten kunnen snel als kerken worden gezien, zelfs
als ze klein blijven, maar hun afzondering en afkeer van de wereld
afzweren. Omgekeerd kunnen kerken in de knoei raken, krimpen en
als middel om te overleven naar sektarische strategieën grijpen. Het
onderscheid is analytisch nog steeds bruikbaar, maar alleen als men
kerken en sekten ziet als grotere en kleinere spelers en concurrenten
op eenzelfde religieuze markt. Wat hen verbindt, is meer dan wat hen
scheidt.

Hoofdstuk 18
Geïndividualiseerde religiositeit, syncretisme
en populaire cultuur
18.1. Individualisering en het anti-institutionele affect
Naast de klap voor de grote kerken en de versnelde proliferatie van
allerlei sekten en nieuwe religieuze bewegingen is de trend naar geïndividualiseerde religiositeit en minder geïnstitutionaliseerde religie
de derde grote mutatie die het religieuze veld in het Westen na 1960
ondergaat. Met geïndividualiseerde religiositeit bedoel ik de individuele religiositeit van de ‘geïndividualiseerde individuen’ (Luhmann, 1989a:160). Deze geïndividualiseerde religiositeit uit zich ook
bij de keuze voor institutionele religie in de vorm van kerken, sekten
en strikte religie (cf. supra de hoofdstukken 12 en 17). Dit hoofdstuk
wil de minder institutioneel gebonden vormen verkennen.
Evenals de vermenigvuldiging van religieuze groeperingen is ook
deze derde mutatie al met de doorbraak van de moderniteit begonnen
(zie onder andere de opkomst van het liberale protestantisme in de
negentiende eeuw), maar ze krijgt als gevolg van de uitdieping van
het individualiseringsproces en van de religie- en cultuurindustrie
na 1960 meer vaart en ze ontsnapt ook veel meer aan de invloed van
de grote kerken en het christendom. De steeds snellere wijzigingen
in economie en technologie, de stijging in opleiding en geografische
mobiliteit (de auto!), de opkomst van de televisie en de nieuwe media
vormen de belangrijkste steunberen van een nieuwe maatschappelijke structuur die de individuen meer ruimte toeschuift en die hun
een veel grotere verantwoordelijkheid toespeelt bij het uittekenen van
hun levensweg. Een dergelijke opwaardering van het individu en van
de individuele ervaring doet zich in alle sectoren voor, in het gezin, de
economie, de politiek, de vrije tijd, en ook op het vlak van de religie.
Peter Berger (1979) verwoordde het ideaalbeeld van het individu
in het tijdperk van de individualisering – de cultus van de authenticiteit – treffend in de maxime ‘the heretical imperative’: iedereen
is verplicht om ketter te zijn, om zijn eigen religie overeenkomstig
zijn eigen aard en strevingen te boetseren. Als gevolg daarvan (en
niet omdat zij slechter dan vroeger zouden functioneren!) komen
religieuze instituties en leiders na 1960 voortdurend onder kritiek
te staan. Terwijl zij voordien eisen konden stellen aan hun aanhang
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– en de vraag was wat de leden dienden te doen om bij de religie te
horen – wordt nu van religieuze instituties en leiders geëist dat zij
een optimale ondersteuning bieden aan het zelfwerk van hun leden
(zie – in Anbeek, 2003:12-16 – het beklag van de zenmeester Ama
Samy over de eigengereidheid van de Nederlandse zenbeoefenaars).
Deze omslag betekent echter geenszins dat individuen nu maar in
volle soevereiniteit en op eigen houtje hun (religieuze) klus klaren.
Niets is minder waar. Collectieve processen – organisaties, markten,
media, modes, enzovoort – vormen nog steeds de ondergrond. Wel
treedt er een verschuiving op van massaorganisaties en directe leiding naar minder herkenbare beïnvloeding. En vooral: in de ogen
van het individu staan deze collectieve processen nu in de coulissen
en staat hijzelf als held of als zielenpoot in de schijnwerpers. In deze
situatie is het dan ook logisch dat de individuele – binnenkerkelijke
zowel als buitenkerkelijke – religiositeit volop in de aandacht komt
te staan. Men heeft er een nieuw modewoord voor: spiritualiteit. Spiritualiteit is ‘in’, religie is ‘out’ (zie in het bijzonder Heelas, 2002 en
Heelas, Woodhead, 2005).

18.2. Syncretisme als de ‘modus operandi’ van individuele
religiositeit
Elke nieuwe maatschappelijke constellatie ontlokt frisse gezichtspunten waarmee heden en verleden in een nieuw licht verschijnen. Dat
is met de doorgedreven individualisering van het samenleven niet
anders. Na koningen en denkers, na sociaal-economische structuren
en organisaties ging men na 1960 met voorliefde ook het leven en
denken van de gewone mens bestuderen. Mentaliteitsgeschiedenis
en ‘oral history’ kwamen op om het relaas van ‘the people without
history’ (Eric Wolf) te vertellen. In de sociale wetenschappen werd
het ‘rational choice’-paradigma met zijn nadruk op het individueel
rationeel handelen populair. In de godsdienstsociologie werd de traditionele kerksociologie zwaar bekritiseerd omdat de individuen er
enkel secundair, volgens de maatstaf van kerkelijke religie, in beeld
kwamen (zie Luckmann, 1960, Dobbelaere, Lauwers, 1973). Men werd
zich scherper bewust van het onderscheid tussen institutionele religie
en individuele religiositeit (cf. supra 2.3). Hoe individuele religiositeit
tot stand kwam en maatschappelijk verankerd was, eventueel los van
kerken en sekten, werd nu een belangrijke vraag. En omgekeerd: hoe
religie – oude, maar vooral nieuwe religie – op de schuivende ondergrond van zulke individuele religiositeit kon bestaan.

Geïndividualiseerde religiositeit, syncretisme en populaire cultuur

179

Zoals we in het tweede deel zagen, was Thomas Luckmann degene
die met zijn boek The Invisible Religion uit 1967 het onderzoek naar
geïndividualiseerde religiositeit lanceerde. De religies en de kerken
beschouwt hij, in omkering van de oude visie en verhoudingen, als
secundaire leveranciers van het religieuze materiaal waarmee individuen aan de slag gaan voor de constructie van hun individuele heilige
kosmos. Religies en kerken zijn bovendien niet de enige leveranciers,
maar staan in concurrentie met alle andere aanbieders van symbolische betekenissen: met de werelden van kunst, politiek, therapie,
ontspanning, gezin, enzovoort. Luckmann kreeg dan ook prompt het
verwijt dat alle zingeving voor hem religie was. Die kritiek klopt wel,
maar mist ook doel want het punt van Luckmann is juist dat individuen als omnivoren de meest uiteenlopende zaken vermalen bij de
constructie van hun religieus universum.
In ieder geval is duidelijk dat organisaties zoals kerken veel minder dan in de tijd tussen 1500 en 1960 unilateraal het religieuze leven
van hun leden kunnen voorschrijven. De individuen worden nu via de
massamedia, de vele religieuze stromingen en allerlei andere groeperingen overspoeld door een overaanbod van ideeën, objecten en praktijken. Zij zijn genoodzaakt daaruit een persoonlijke selectie te maken
en vervolgens deze ingrediënten, vaak schots en scheef, in te passen
in hun persoonlijk religieus universum. ‘Syncretisme’ noemt Luckmann deze ‘modus operandi’ van de individuele constructie van religiositeit. Bricolage, ‘religie à la carte’, ‘do-it-yourself religion’, ‘métissage’, ‘mélange religieux’, hybriditeit (Knoblauch, 2005) zijn andere
benamingen. Syncretisme was tot voor kort een scheldwoord (voor de
begripsgeschiedenis, zie o.a. Droogers, 2001 en Graf, 2005). Personen
en religies die zich daaraan schuldig maakten, zouden op een ongeoorloofde manier vreemde elementen in een religie binnenbrengen
(bijvoorbeeld Afrikaanse magie in het christendom) of elementen uit
meerdere religies en contexten vermengen (zo werden onder meer
theosofie, Bahai en hellenistische religies als syncretismen gebrandmerkt). Tegenover zuivere, onvermengde religie zouden onhoudbare,
want tegenstrijdige samenraapsels staan. Het begrip ‘syncretisme’
begon zijn opgang vanaf de zeventiende eeuw en dat is geen toeval
want sinds die tijd werden de gevestigde kerken versterkt met de
pluralisering van het religieuze landschap geconfronteerd. Na 1960
ging men het begrip meer in een objectieve, beschrijvende betekenis gebruiken – of vervangen door andere begrippen als inculturatie
en hybriditeit. Syncretistisch opererende individuen en bewegingen
kunnen immers niet meer als uitzonderingen worden beschouwd.
Integendeel, syncretisme lijkt veeleer zelf de universele modus te zijn:
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alle individuen bricoleren evenals alle religies, met inbegrip van de
gevestigde religies. Er bestaat geen onversneden, louter op interne
logica koersende religie. Sterker nog: het nieuwe inzicht laat ook toe
dat men het verleden met nieuwe ogen bekijkt: individuen en religies hebben altijd al gebricoleerd. Syncretisme wordt dus niet alleen
zichtbaar in de geïndividualiseerde religiositeit en de nieuwe religies
van na 1960, maar vormde altijd reeds de ‘modus operandi’ van elke
individuele religiositeit en van elke religie en religieuze beweging.

18.3. ‘New Age’, of hoe geïndividualiseerde religiositeit
maatschappelijk wordt gecreëerd
Bekeken vanuit het standpunt van het individu zelf is individuele
religiositeit onvermijdelijk syncretistisch, het resultaat van volgens
persoonlijke smaak bij elkaar geraapte religieuze ingrediënten. Maar
ook al hebben de individuen nu de indruk dat zij een hoogstpersoonlijk pad en ervaringsparcours doorlopen, toch doen zij dit niet zo
maar op eigen houtje en is hun geïndividualiseerde religiositeit veel
sterker sociaal gevormd en door de tijdgeest gekleurd dan zij vaak
beseffen (zie ook Aupers, Houtman, 2006). Het is zoals de taal die zij
spreken, de muziek die zij horen of de woning die zij bouwen. Zij
gebruiken het hun aangereikte materiaal en interpretatiekader. Zij
laten zich leiden door maatschappelijke bewegingen en modes. Zij
worden via werving, media, toerisme of gewoon toeval verleid door
allerhande religieuze bewegingen en rondzoemende ideeën en beelden. De doorbraak van deze geïndividualiseerde religie in het Westen
buiten het bereik van de grote kerken is nauw verbonden met de
overgang naar de geavanceerde moderniteit na 1960. Zij is niet denkbaar zonder de terugval van de grote kerken en de uitdieping van de
individualiseringstrend. Zij is het directe resultaat van de groei van
een religieuze cultuurindustrie, een multimediale ‘markt van welzijn
en geluk’ (Hans Achterhuis) die zich tot de geïndividualiseerde individuen richt. ‘New Age’ is een goed voorbeeld van de opkomst van
zulke nieuwe, buitenkerkelijke religie en van de complexe interacties
tussen individu en gemediatiseerd religieus veld (zie Hanegraaff,
1996, Heelas, 1996, Van Hove, 1999a en Heelas, Woodhead, 2005).
‘New Age’ komt oorspronkelijk uit de astrologie en staat voor de
overgang van het tijdperk van de Vissen naar dat van de Waterman.
De nieuwe periode zou een tijd inluiden van authenticiteit, kosmische
harmonie en sociale verbondenheid. Gegroeid uit de hippiecultuur
van de late jaren ‘60, maar met wortels die veel verder terug reiken
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(zie hiervoor in het bijzonder Hanegraaff, 1996), is ‘New Age’ in de
jaren ‘80 en ‘90 sterk gaan groeien en heeft het tevens een veel bredere
betekenis gekregen. Inhoudelijk is deze brede ‘New Age’ moeilijk
te bepalen omdat het een geweldige ‘eclectic hotch-potch of beliefs,
practices and ways of life’ (Heelas, 1996:1) is. Omschrijvingen zijn dan
ook steevast opsommingen. Zoals Hildegard Van Hove (1999b:115)
in haar inleiding tot een themanummer van Social Compass schrijft: ‘It
encompasses phenomena as diverse as the Gaia Mind Project on the
Internet, bestsellers like Redfield’s The Celestine Prophecy, westernized
forms of Zen Buddhism, courses on intuitive massage, local heal-theworld meditation groups, books on astrology in the light of Jungian
psychology, burned-out therapists praying for guidance in an Indian
sweat lodge, and managers doing a fire walk to celebrate their company’s anniversary’ (een vergelijkbare – oneindige – omschrijving
geeft Heelas, 1996:1-2). Heelas meent achter die veelheid weliswaar
eenzelfde achtergrondlogica te ontwaren, namelijk de spiritualiteit en
sacralisatie van het zelf. Hanegraaff (1996:365-366) geeft vijf samenhangende kenmerken: ‘this-worldliness’, holisme, evolutionisme,
psychologisering en ‘Nieuwe Tijd’-denken. Toch is ‘New Age’ anders
dan christendom en islam een label, een naam die van buiten en van
boven een mengelmoes van nauwelijks bij elkaar aansluitende fenomenen onder één noemer moet brengen. Het blijft zelfs discutabel of
het hier wel om een beweging gaat – zie Heelas en Hanegraaff – dan
wel om een netwerk (York, 1995), een spirituele markt (voorkeur van
Van Hove, 1999c:162-165), een cultisch milieu (Knoblauch, 1989) of
een (sub- of para)cultuur (Van Otterloo, Moerland, 1996). Het voorgaande is niet bedoeld als kritiek op ‘New Age’. Het wil alleen de
aandacht vestigen op het ongrijpbare en veelvormige karakter van
‘New Age’. ‘New Age’ heeft nog wel allerlei organisaties en bewegingen in zijn schoot, maar is niet meer als organisatie of beweging
gestructureerd. Een veld van organisaties, bewegingen, plaatsen en
individuen met in elkaar overlopende ideeën lijkt me nog de beste
omschrijving.
Waarom is dit nu interessant? Ten eerste omdat het toont hoezeer
de moderniteit na 1960 ruimte biedt voor niet-institutioneel gebonden
religie en religiositeit. Het is alsof het ideaalbeeld van de kerkelijk of
sektarisch gestuurde individuele religiositeit bij ‘New Age’ wordt
omgedraaid. Waar de eerste idealiter volledig vanuit de religieuze
organisatie wordt aangestuurd, is hier het individu de draaischijf
geworden: het gaat om zijn zelf, zijn aanvoelen, zijn zoeken en, in
laatste instantie, zijn oordeel. In ‘New Age’ wordt het zelf gekosmiseerd tot ‘Higher Self’ en tot centrum van de religie verheven
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(zie vooral Heelas, 1996). Ook in de sterker geïnstitutionaliseerde
religies vinden we tegenwoordig deze nadruk op het persoonlijke
terug. Nooit tevoren werden kerken en tradities zozeer voorgesteld
als schatten, bewaarplaatsen, reservoirs waaruit het individu kan
putten. Ten tweede laat ‘New Age’ ook zien hoe collectieve kaders,
weliswaar op een andere wijze dan voorheen, de individuele zoektocht naar heilige zin structureren. De individuen halen hun mosterd
nog steeds bij voorgiften van buiten de individuele leefwereld. Men
mag ook niet verwachten dat zij alles zelf uitvinden. Selectie uit het
overaanbod en vooral interpretatie, inpassing en relevant maken van
het geselecteerde materiaal in het persoonlijke leven zijn al moeilijk
genoeg. Die collectieve kaders zijn echter sterk veranderd en zijn nu
afgestemd op dit individuele selecteren, zoeken en inpassen: er wordt
van alles aangeboden, de personen worden als consumenten aangesproken en verleid, niet meer de (kerk)organisatie maar markt, media
en netwerken fungeren als verbindende mechanismen. Daaruit volgt,
ten derde, dat ‘New Age’ geen eenduidige groepering, beweging of
religie meer kan zijn, doch veeleer een veld van betekenissen en stromingen constitueert zonder een eenduidig kerngebied en met ongemerkte overgangen naar en dus onduidelijke grenzen ten opzichte
van andere velden zoals economie, wetenschap en gezondheidszorg.
Dit leidt tot een gedeeltelijke desinstitutionalisering van religie. Deze
sector van het religieuze veld brengt geen grote, sterk geïnstitutionaliseerde religies meer voort, maar tooit zich in veranderlijke en zelfs
niet meer als religie geduide vormen (vandaar ook de voortdurende
en niet te beëindigen discussie over wat als religie mag gelden). De
desinstitutionalisering is echter verre van totaal. Niet alleen wordt
het religieuze veld nog steeds gedefinieerd door de wereldreligies,
kerken, sekten en andere religieuze bewegingen. Ook het aanbod
voor een geïndividualiseerde religiositeit ziet zich gedwongen, wil
het ruim verspreid raken en cliënten tot intense beleving verleiden,
tot een minimale institutionalisering in de vorm van centra, verkooppunten, groeperingen en organisaties. Ten slotte toont ‘New Age’
ook hoezeer het absorptievermogen van de grote religies verminderd is (cf. supra 5.2). Terwijl voorheen het diverse aanbod binnen
de totaliserende kaders van een overkoepelende religie of kerk werd
gebracht en gestroomlijnd, treden nu kleinere organisaties en bewegingen en vooral individuele religieuze leiders, auteurs, in feite al wie
zich geroepen voelt en, hyperbolisch gesproken, zelfs elk individu in
eigen naam naar voren (Knoblauch, 1989, Hanegraaff, 1999). Zoals
de individuen individualiseren, zo vermenigvuldigen zich ook de
aanbieders van religie bijna tot in het oneindige: elke groep, ja elk
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individu heeft een individueel gekleurde ‘religie’ die ondanks haar
geïndividualiseerde karakter in universele termen wordt ‘gecast’ en
dus eventueel tot aanbod voor anderen kan worden. Omdat geïndividualiseerde religiositeit veel minder genormeerd wordt door
kerk, sekte of lokale en familiale omgeving, brengt elk religieus actief
individu vernieuwing in het religieuze circuit. Wie pluralisering en
innovatie beperkt tot collectieve aangelegenheden, tot de moeizame
stichting van nieuwe religies, sekten en nieuwe religieuze bewegingen (het thema van hoofdstuk 17), onderschat behoorlijk de diepgang
van het proces. Vandaar de hoge mate van onoverzichtelijkheid van
‘New Age’ en van geïndividualiseerde religiositeit, een eigenschap
die wel karakteristiek lijkt voor de hele geavanceerde moderniteit (zie
reeds Habermas, 1985).

18.4. De massamedia als nieuwe leveranciers van religie
Zowel de vermenigvuldiging als de verzelfstandiging van vraag en
aanbod zou niet mogelijk zijn zonder de massamedia. De massamedia
geven aan de geïndividualiseerde religiositeit vleugels omdat zij de
personen religie offreren – en dit is beslissend – zonder de bemiddeling van lokale, lijfelijk aanwezige tussenpersonen en zonder dat
men lid van een organisatie hoeft te zijn. Vele mensen vinden de
ingrediënten voor de constructie van hun individuele religiositeit dan
ook niet meer of niet meer uitsluitend in een kerk of religieuze groep,
maar via de boekenmarkt, televisie en internet.
De religieuze boekenmarkt blijft een belangrijk vehikel in de verspreiding van religieus gedachtegoed. Boeken worden nog steeds
massaal verkocht, ook het religieuze boek. Omdat zo moeilijk een
scheidslijn te trekken is tussen een religieus en een niet-religieus boek,
verschillen de cijfers nogal. In de Verenigde Staten zou het aandeel
van het religieuze boek gedurende de twintigste eeuw geschommeld
hebben rond de vijf procent van zowel boektitels als -verkoop (Smith,
s.d.). Voor Duitsland komt Blaschke (2006:24-36) voor de naoorlogse
periode tot vergelijkbare cijfers, al constateert hij een dalende lijn
sinds de piek van meer dan 20% in 1846. Volgens Stenger echter zou
8 tot 10% van de Duitse boektitels nog op de Frankfurter Buchmesse
van 1989 alleen al tot het circuit van de alternatieve publicaties gerekend mogen worden (geciteerd in Becker, De Hart, Mens, 1997:98).
Peter Brierley geeft voor Groot-Brittannië duidelijk lagere cijfers aan.
Het percentage religieuze titels op het totaal aantal titels zou gezakt
zijn van 6,8% in 1928 over 5,2% in 1960 naar 3,6% in 1980 (geciteerd in
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Bruce, 1996:199). Wat ook de exacte cijfers mogen zijn, duidelijk is wel
dat het aanbod van religieuze boeken – hoewel het percentage van dit
soort boeken op het totaal aantal boeken gedaald is – nog steeds massaal is en in absolute cijfers nu zelfs hoger ligt dan ooit in het verleden. Behalve een groot aantal boeken is er, ten tweede, een trend naar
verzelfstandiging van de aanbieders. Er is een evolutie merkbaar van
kerkelijk gebonden auteurs naar bestsellerauteurs die in eigen naam
schrijven en verkopen, zeg maar van Paul Tillich of Karl Rahner naar
Fritjof Capra, James Redfield, Dan Brown en Paulo Coelho. Tegelijk is
ook de inhoud veranderd. Niet alleen meer de theologische ontwikkelingen binnen het christendom, maar ook informatie over andere religies, esoterie, ‘New Age’, spiritualiteit en ‘wellness’ zijn nu gevraagd.
Volgens Brierley is in Groot-Brittannië het aandeel van ‘occulte’ titels
op het totaal aantal religieuze titels gestegen van 3,3% in 1928 over
5,6% in 1960 naar 15% in 1980 (geciteerd in Bruce, 1996:199). Waarschijnlijk is het aandeel na 1980 verder gegroeid. Wie regelmatig in
een boekhandel komt, zal het al wel opgemerkt hebben.
Vergeleken met de boekenmarkt lijkt het televisiemedium nog
veel meer beheerst door de grote kerken. Zeker in Europa worden
de religieuze uitzendingen op de nationale radio- en televisiestations
nog steeds door hen gedomineerd. In de Verenigde Staten is de toestand weer eens anders en scoren televisiepredikanten en -zenders
uit radicaal-protestantse en charismatische richtingen goed. Religie
komt er ook veel aan bod in talkshows. Een goed voorbeeld is de
Oprah Winfrey-show, die miljoenen Amerikaanse tv-kijkers bekoort
(Hijmans, 2000). Winfrey wil met haar programma mensen inspireren om een zelfbewust, zinvol en spiritueel leven te leiden. Daartoe
nodigt ze leermeesters en spirituele gidsen voor interviews uit, toont
ze exemplarisch hoe om te gaan met tegenslagen, vergeving, dood,
nodigt ze de kijkers uit om geld te schenken voor liefdadige projecten
waarover programma’s gemaakt worden en promoot ze boeken, kleding en lifestyle-producten. Geheel in lijn met ‘New Age’ luidt haar
centrale boodschap: je kunt jezelf – en later de wereld – veranderen
door met je hart naar je innerlijke stem te luisteren en daarnaar te
handelen. Ook op de Nederlandse nationale omroep zijn elementen
van deze nieuwe religiositeit terug te vinden. Zo waren in 2003 op
de katholieke omroepvereniging programma’s te zien over wonderen en helden – gewone mensen die in sociale en spirituele zin iets
heldhaftigs hadden gedaan of uitstraalden – en een uitzending met
een grootschalig onderzoek naar de spiritualiteit van de Nederlander, met inbegrip van een heuse – maar dubieuze – spiritualiteitsindex.
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Op het internet zien we eenzelfde, dubbele evolutie. Enerzijds
is internet gewoon een nieuw medium voor reeds gevestigde kerken en religieuze stromingen. Alle grote kerken hebben nu een goed
uitgebouwde website (bijvoorbeeld http://www.vatican.va). Uit
Amerikaans onderzoek blijkt verder dat actieve kerkleden de actiefste surfers naar religieuze websites zijn (Larsen, 2001). Maar anderzijds legt het internet alle beslissingsbevoegdheid bij het individu.
Het is dan ook met de boekenmarkt een comfortabel medium om,
zonder veel verbintenissen aan te gaan, naar alternatieven te speuren. Terwijl in het reeds geciteerde Amerikaanse onderzoek 67% van
de surfers informatie over hun eigen kerk opzocht, gingen niet veel
minder internetters, namelijk zo’n 50%, ook naar andere aanbieders
kijken. Exclusiviteit is hier helemaal weg. Op een veel dieper niveau
produceren de nieuwste elektronische media ook nieuwe religie. De
Nederlandse sociologen Pels, Houtman en Aupers (2004) stellen dat
het internet en de game-industrie de virtuele wereld zo realistisch
maken dat virtualiteit, transcendentie, nieuwe levens, magie, wonderen enzovoort in de hoofden van de spelers realistischer worden (zie
ook Partridge, 2005:135-164). De virtuele betovering van de ‘games’,
de reclame en het internet geeft aan religie een nieuwe plausibiliteit,
zij produceert nieuwe religies en, in de vorm van individuele internet-freaks, zelfs een nieuw type ‘religieuze’ adepten.

Hoofdstuk 19
Religieuze modernisering van een grote kerk na
1960: het voorbeeld van het katholicisme
Met de overgang van de industriële naar de geavanceerde moderniteit
is het religieuze veld in het Westen sterk veranderd. De terugval van
de grote kerken, de proliferatie van vele georganiseerde alternatieven
(sekten en religieuze groeperingen en bewegingen) en de trend naar
geïndividualiseerde religiositeit vormen drie centrale assen in deze
omslag. De terugval van de grote kerken is echter slechts één zijde
van hun verhaal. Mijns inziens schrijft men de grote kerken al te snel
af als een gepasseerd stadium en ontzegt men hun ten onrechte elke
toekomst. De kans lijkt integendeel groot dat zij – in afgeslankte vorm
weliswaar – nog een hele tijd de grootste spelers op het religieuze
veld zullen blijven. Want ook de grote kerken veranderen en vernieuwen en proberen zich zoals alle andere op de nieuwe situatie van na
1960 af te stellen. Laten we daarom de religieuze modernisering van
de bestaande grote kerken nader bekijken. Om de analyse concreet te
maken, spits ik me toe op één grote kerk, de rooms-katholieke kerk
(zie reeds Hellemans, 2003).

19.1. Van ultramontaans massakatholicisme naar veelledig
keuzekatholicisme
Ik heb verschillende tijdvakken in de maatschappijgeschiedenis van
na 1500 onderscheiden: een vroegmodern (1500-1800), een industrieelmodern (1800-1960) en een geavanceerd modern tijdvak (na 1960). In
elk tijdvak hebben religies en de kerken zich in een nieuwe gedaante
of formatie gemanifesteerd. Zo laat zich ook de geschiedenis van het
katholicisme in Europa beschrijven als een opeenvolging van katholicisme- of kerkformaties. Deze formaties worden op het ritme van de
bredere maatschappijformaties waarin ze ingebed zijn, opgebouwd,
blijven een tijdlang in hun grondstructuren stabiel functioneren en
worden, zodra de maatschappij zich fundamenteel wijzigt, weer diepgaand omgebouwd. Het contrareformatorische katholicisme is zo’n
katholicismeformatie die correspondeert met de vroegmoderne tijd
van opkomende staten en nationale kerken. De revolutionaire periode die begon met de Franse Revolutie van 1789 maakte daaraan een
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einde. Het duurde tot het midden van de negentiende eeuw vooraleer zich een nieuwe katholicismeformatie had uitgekristalliseerd.
Dit ultramontaanse massakatholicisme was sterk op Rome georiënteerd en op organisatievorming en massamobilisatie gericht en door
en door industrieel-modern (zie Gabriel, 1992 en Hellemans, 1997).
De ontbinding van de industriële moderniteit na 1960 betekende het
einde van deze kerkformatie. Als we mogen voortgaan op het verleden, kunnen we de jaren sinds 1960 in systematische zin interpreteren
als de overgang naar een nieuwe kerkformatie die afgestemd is (of
wordt) op de geavanceerde moderniteit (zie nogmaals Gabriel, 1992).
Ik stel voor om die nieuwe formatie-in-wording te omschrijven als
keuzekatholicisme, eventueel als veelledig keuzekatholicisme (zie
schema 4).
Schema 4: ultramontaans massa- en veelledig keuzekatholicisme
Ultramontaans massakatholicisme

Veelledig keuzekatholicisme

Latijnse wereldkerk

Multiculturele wereldkerk

Rooms-homogeniserend

Dualisering tussen Roomsgericht
topkader en zich relatief autonoom
gedragende basis

Intensieve socialisatie en mobilisatie
van in de kerk geboren katholieken

Keuzekerk met kleine vaste kern en
een ruim, zij het vaag en sporadisch
geïnteresseerd publiek

Georganiseerde en gesegmenteerde
submaatschapij

Kleinere, partiële ledenorganisatie
in een bredere maatschappij

Polarisatie tussen de blokken

Concurrerende kerken en sekten

In het ultramontaanse massakatholicisme was de katholieke kerk uitgegroeid tot een gecentraliseerde wereldkerk die vanuit Rome de hele
katholieke wereld probeerde te sturen en te romaniseren. De gelovigen werden ‘van de wieg tot het graf’ intensief gevormd en klerikaal
begeleid zowel in geloofszaken als in wereldlijke aangelegenheden
zodat georganiseerde katholieke submaatschappijen (ook zuilen of
‘Lager’ genoemd) ontstonden die met andere blokken verwikkeld
waren in een ‘strijd om de moderniteit’ (Hellemans, 1990). Na 1960
evolueert de katholieke kerk op wereldschaal tot een multiculturele
wereldkerk die een nieuw evenwicht dient te zoeken tussen eenheid
van het geheel en veelheid van de delen. In het Westen wordt zij een
keuzekerk die een kleine kern intensief en een groter publiek spora-
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disch weet aan te spreken. Zij is niet meer het centrum van een hele
submaatschappij, maar een in geloofszaken gespecialiseerde organisatie die enkel met dit wapen kan werven. Zij staat daarbij in directe
concurrentie met andere kerken, sekten en bewegingen in een voortdurend veranderend religieus veld.
Spreken van de transitie naar een nieuwe katholicismeformatie houdt in dat een hele constellatie zich wijzigt en dus heel veel
zaken veranderen. In de beperkte ruimte van dit boek zal ik eerst
drie belangrijke transformaties bespreken, om dan stil te staan bij de
cruciale kwestie: kan de katholieke kerk in het Westen een grote kerk
blijven?

19.2. Van Rooms cultureel imperialisme naar multiculturele
wereldkerk
Het westerse christendom was in de Oudheid en de Middeleeuwen,
ondanks pogingen tot sturing vanuit Rome en wereldlijke machten,
heel divers gebleven: het verloop van de misviering verschilde naargelang de regio, toonaangevende heiligen en feesten wisselden lokaal,
bisschoppen en priesters moesten vooral rekening houden met keizer
en koning of met de plaatselijke machtsverhoudingen. Door betere
kerkelijke organisatie en door codificatie van het kerkelijk recht steeg
de invloed van Rome vanaf het midden van de elfde eeuw. Het concilie van Trente in de zestiende eeuw betekende een nieuwe etappe
in dit centralisatieproces. Maar het werd nog gecounterd door de
eveneens centraliserende absolutistische staten met hun voorkeur
voor nationale kerken. Na 1800 viel die tegenmacht weg. Dankzij de
overwinning van de ultramontanen – de op Rome en de paus gerichte
katholieken – en geholpen door de scheiding van kerk en staat en de
centraliserende mogelijkheden die de moderniteit bood, ging Rome
nu – voor het eerst in de geschiedenis – tot in de verste uithoeken van
de wereld en tot in de diepste krochten van de ziel het geloofsleven
reguleren. Een uiterst minutieuze regelgeving werd opgezet, zowel
in zaken van geloof (cf. de opmars van de pauselijke encyclieken en
later van het neothomisme als theologisch kader) als op juridisch vlak
(cf. de verdere uitwerking van het kerkrecht in de negentiende eeuw
en de uitvaardiging van een geïntegreerd kerkelijk wetboek in 1917).
De zeer intensieve en uniforme socialisatie van een groeiend aantal
priesters en nonnen in de Roomse ideeën en cultuur gaf Rome en de
ultramontanen bovendien de man- en vrouwkracht om dit gecentraliseerde model ter plaatse te verwerkelijken (cf. de Latijnse taal
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en de Roomse misritus, de op Roomse leest geschoeide diocesane
seminaries, de voortgezette studies in Rome voor het aankomende
topkader). Deze ultramontanisering maakte van de in diverse culturen levende achterban van de katholieke kerk herkenbare ‘roomse
katholieken’. Een vergelijkbaar proces voltrok zich in die tijd ook in
de staten. Centralisatie van de staat en de opkomst van het nationalisme maakten ‘van (lokale) boeren Fransen’ – zo luidt de titel van een
boek van Eugen Weber (1976) – en deze nationale identiteit en organisatiepatronen trachtte men van het moederland over te planten naar
de kolonies. Op dezelfde wijze beperkte de op paus en Rome georiënteerde drift van het katholicisme zich niet tot de westerse landen,
maar verspreidde zich via de kolonies en de missionering over heel
de wereld. De katholieke wereldkerk werd door en door Rooms geïmpregneerd. Naar analogie en louter als beschrijvende term bedoeld,
vat ik het hele proces van centralisatie en ultramontanisering in het
katholicisme na 1800 samen als Rooms ‘cultureel imperialisme’.
Na 1960 heeft deze ver doorgedreven en historisch uitzonderlijke
uniformiteit van het kerkelijk leven over de hele wereld in opvallend korte tijd weer plaatsgemaakt voor een veelheid aan vormen
en ideeën in de verschillende continenten, landen en regio’s. In het
zog van de dekolonisering zijn de niet-westerse katholieke kerken
zich meer gaan richten op de eigen, inheemse wortels en tradities.
Maar ook de katholieke kerken in het Westen hebben de Roomse cultuur en taal ingewisseld voor meer nationale en lokale accenten. Door
deze verdamping van de Roomse kerkcultuur zijn de middelpuntvliedende krachten in de katholieke wereldkerk danig versterkt en zijn
de plaatselijke kerken, in het bijzonder de parochies, nu ideologisch
en cultureel verder verwijderd van Rome dan in de tijd van het ultramontaanse massakatholicisme. Bovendien is de katholieke kerk niet
langer meer een Europese kerk, maar is haar zwaartepunt aan het verschuiven naar de niet-westerse wereld. In 1950 woonde nog 49% van
de katholieken in Europa. In 2000 was dat gedaald tot 27 % (Froehle,
Gautier, 2003:134-135). In demografisch opzicht zijn Latijns-Amerika
(van 33% naar 42%), Afrika (van 3% naar 12%) en Azië (van 6% naar
10%) niet langer te verwaarlozen. Het zal niet lang meer duren voor
ze ook theologisch en organisatorisch meer gewicht zullen krijgen.
Een vergelijkbare verschuiving doet zich trouwens ook voor in de
protestantse wereld (Jenkins, 2002). Rome doet weliswaar zijn best
om het katholicisme zo centraal mogelijk te blijven aansturen – het
pontificaat van Johannes Paulus II was in dit opzicht tekenend. Een
terugkeer naar het hoogcentralistische model van vóór 1960 is echter
niet meer mogelijk. Hoe en in welke mate Rome dan wel leiding moet
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geven aan deze multiculturele wereldkerk, is echter nog verre van
uitgemaakt. De katholieke kerk is duidelijk op zoek naar een nieuwe
balans tussen centrale aansturing en decentrale bewegingsvrijheid
en inspraak.

19.3. De leek: van schaap/hulpkracht naar consument/
vrijwilliger
De verhouding tussen priester en leek is eveneens fundamenteel
gewijzigd. Vóór 1960 vooral object van klerikale zorg door een met
groot gezag beklede priester, avanceert de leek na 1960 tot een kerkkritische consument en actieve vrijwilliger. Deze trend past in een langetermijntrend van lekenopwaardering. Zorg voor een betere omkadering en religieuze opleiding van de leek is al sinds de Hoge Middeleeuwen een constante in het kerkelijke beleid. Met op de achtergrond
de dreigingen van eerst het protestantisme en later het atheïsme heeft
men deze zorg in de loop van de tijd steeds meer opgevoerd. De Contrareformatie van de zestiende en zeventiende eeuw besteedde veel
aandacht aan catechismussen voor het volk en aan een betere opleiding van de priesters in priesterseminaries. Het katholicisme van na
1800 verdiepte deze zorgstrategie (Hellemans, 1990:63-74 en 114-115).
Onaantastbare en paternalistische autoriteit tegenover wanorde en
democratische nieuwlichterij stellend, beschouwden paus, bisschop
en parochiepriesters zich ieder op hun niveau als verantwoordelijke
‘herders’ van de hun door God toegewezen ‘kudde schapen’. De integratie van de leek in de kerk bereikte aldus in het begin van de twintigste eeuw een historisch hoogtepunt. De uitbouw van het katholieke
verenigingsleven gaf de leken ook een actievere taak. De kerk zorgde
er echter wel voor dat deze lekenactiviteit onder strikte klerikale controle bleef. De inzet van leken was toe te juichen, maar, zoals Pius X
in 1905 preciseerde, ‘de … verenigingen, welke zijn opgericht om de
waarachtige beschaving in Christus te herstellen … zijn absoluut niet
los te denken van de raad en de opperleiding van het kerkelijk gezag’
(geciteerd in Aubert, 1974:171-172).
Na 1960 emancipeerden de leken zich uit deze klerikale bevoogding. Het Tweede Vaticaans Concilie had zelf het signaal voor deze
verdere lekenopwaardering gegeven. In het conciliedocument Lumen
Gentium staat het hoofdstuk met de nieuwe idee van ‘het Volk Gods’
– het algemeen priesterschap van de gelovigen – vóór het hoofdstuk
over de hiërarchische organisatie van de kerk. In dezelfde lijn werd de
parochie in het nieuwe kerkelijke wetboek van 1983 gedefinieerd als
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de plaatselijke geloofsgemeenschap en niet meer als het beneficium
van de pastoor (Huysmans, 1998:35-41). In haar werking aan de basis
is de katholieke kerk, ook door het gebrek aan priesters, uitgegroeid
tot een kerk die gedragen wordt door vrijwilligers (Bernts, 1998). De
hedendaagse leek ziet zichzelf niet meer als ‘hulpsoldaat’ die men kan
‘herumkommandieren’. De ‘herder-schaap’-metafoor waarmee de
kerkleiding in het verleden de relatie priester-leek omschreef, wordt
niet meer aanvaard. Zowel de gewone gelovige als de afstandelijke,
occasionele participant bekijkt de voorgangers nu in functie van hun
noden en niet omgekeerd. In het zog van de individualisering zijn
de schapen van weleer veeleisende consumenten geworden. En de
autoritaire herder van weleer een overvraagde dienstverlener (Bisschops, 2003).

19.4. Leer en beleving
De nieuwe kerkformatie verschilt ook op geloofsvlak van de voorgaande kerkformatie, het ultramontaanse massakatholicisme. Met het
concilie van Trente (1545-1563) werd, als gevolg van de concurrentie
met de protestantse kerken, het bepalen en uitdragen van een centrale katholieke leer die met behulp van dogma’s zo helder mogelijk
geformuleerd werd, van primair belang voor de katholieke kerk. Die
aandacht voor de juiste geloofsleer nam nog verder toe in de negentiende eeuw. Enerzijds stimuleerde de toenemende concurrentie, nu
ook met het liberalisme en atheïsme, tot nadere dogmatische bepaling.
Anderzijds was er het succesvolle voorbeeld van de wetenschap die
haar theorieën als een geordende verzameling van stellingen voorstelde. Bovendien lieten de veralgemening van het onderwijs en de
verbetering van de communicatiemiddelen een tot dan toe ongekende
verspreiding van de leer toe tot in alle uithoeken van de katholieke
wereld. De periode na 1800 werd zo tot een hoogtepunt van dogmatische leer (een voorbeeld is het ontstaan en gebruik van een katholieke
sociale leer; zie Hellemans, 2000). Van de strikte dogma’s werd slechts
sporadisch gebruikgemaakt, maar zij vormden wel de hoekstenen en
de voorbeelden voor een quasi-onuitputtelijke reeks leerstellingen
over de meest verschillende thema’s (de diversiteit aan thema’s in de
encyclieken en pauselijke toespraken getuigt daarvan).
Deze hele cultuur van een objectieve leer, die uitgewerkt was tot
in beuzelarijen (zoals gedetailleerde voorschriften wanneer men de
communie mocht ontvangen), is na 1960 grotendeels verdwenen.
Uiteraard blijft het voor het katholicisme van belang zijn specifieke
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interpretatie en benadering van het Heilige te blijven verwoorden en
verdedigen. Het zou anders zijn ‘raison d’être’ verliezen. Maar men
benadrukt nu meer dat de leer leidraad dient te zijn voor de subjectief
te beleven spiritualiteit. De relatie tussen leer en beleving blijft echter
een heikel thema. De kerkleiding vreest immers dat de opwaardering
van de subjectieve beleving zou kunnen leiden tot een devaluering
van de leer en van al wat kerks is.

19.5. Grote kerk, restkerk of sekte?
Er zijn uiteraard nog andere belangrijke veranderingen te signaleren,
zoals de vrije val van het aantal priesters en van de orden en congregaties, de omvorming en tevens het wegkwijnen van de parochies, het
groeiende belang van het bisdom, de ontdekking door de kerk van
een nieuw soort ‘mega event’ van het genre Wereldjongerendagen, de
opkomst van nieuwe lekenbewegingen en de na 1960 sterk gegroeide
distantie ten opzichte van de politieke en economische machtscentra. De meest fundamentele karakteristiek lijkt me echter te zijn dat
de katholieke kerk in het Westen, zoals de andere grote kerken, een
minderheids- en een keuzekerk aan het worden is. Zal een dergelijke
kerk, zij het sporadisch, nog grote delen van de bevolking weten aan
te spreken of zal zij verschrompelen tot een maatschappelijk irrelevante religieuze groepering?
Met de komst van de geavanceerde moderniteit in de tweede helft
van de twintigste eeuw is er een einde gekomen aan de vanzelfsprekende integratie van het gros van de bevolking in één kerk of enkele
grote kerken. In het zog van de individualiseringstrend zijn deze kerken tevens keuzekerken geworden. Dat geldt voor de overtuigden
die een bewuste keuze pro hebben gemaakt. Maar het geldt evenzeer
voor het brede publiek dat min of meer buiten de kerk staat en af en
toe meer aandacht schenkt of kiest voor een beperkte aansluiting – bij
cruciale individuele overgangsfasen als huwelijk en dood, bij nationale collectieve gebeurtenissen (koninklijke huwelijken en begrafenissen, begrafenissen van slachtoffers van zinloos geweld), bij kerkelijke
hoogtepunten (de uitzending van de kerst- en paasvieringen vanuit
Rome, de pausreizen, de dood van Johannes Paulus II). Hoe meer
overtuigden voor een grote kerk kiezen en hoe beter de aansluiting
met de ‘lauwen’ lukt, hoe groter en veellediger deze keuzekerk zal
zijn. Gewoonlijk gaat de aandacht bijna geheel naar de niet-aflatende
inkrimping van de grote kerken. Maar het is ook mogelijk dat zij in de
verdere toekomst het religieuze veld blijven aanvoeren. Deze getrans-
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formeerde grote kerken zullen evenwel niet meer de totaliserende
massaorganisaties zijn van vóór 1960. Veel meer teruggeworpen op
hun religieuze kernfunctie zullen zij niet meer het hele leven van hun
aanhang regisseren en hen ook minder klerikaal kunnen aansturen.
Tevens verandert de verhouding van de kern tot de rand. Vóór 1960
behoorde één tot twee derde van de kerkelijk gedoopten tot de vaste
aanhang. Nu is die verhouding verslechterd tot soms één op tien,
met dalende tendens. Het wordt dus zaak met een kleine kernaanhang maatschappelijk zichtbaar en aantrekkelijk te blijven voor een
breed, slechts sporadisch te interesseren publiek. In het andere geval
zal de krimp doorgaan tot men op het niveau van een sekte (bij een
sektarisch beleid) of restkerk (bij een liberaal beleid) is beland. Met de
inkrimping van de getrouwen en het wegvallen van het grote publiek
verdwijnen weliswaar de uitdagingen van de veelledigheid en van
de bereikbaarheid van een groot publiek. In het sektescenario zou
ook een einde komen aan de marginalisering van de dogma’s en de
verwijdering van de lokale kerken van Rome. Maar de nadelen zijn
minstens even groot: men valt terug in een klein en eng wereldje, men
wordt maatschappelijk niet meer waargenomen, de concurrentieslag
met andere religieuze groeperingen om de schaarse leden wordt bitsiger en de kans op volledige verdwijning groter. Ook als de katholieke
kerk een grote kerk weet te blijven, zal ze in directe concurrentie met
andere kerken en religieuze stromingen blijven staan, maar zij heeft
dan wel meer speelruimte. Zoals grote bedrijven en politieke partijen
tonen, beschikken grote organisaties over veel middelen die hen in
staat stellen zich in te stellen op grondig vernieuwde situaties.
Wij kunnen vandaag niet voorspellen welk van de drie scenario’s
– grote kerk, restkerk of sekte – uiteindelijk realiteit zal worden. De
kans dat de katholieke kerk in de West-Europese landen in de toekomst een grote kerk blijft, acht ik evenwel groot. Deze kerk is nog
steeds een grote, wijdvertakte organisatie – diocesaan en parochieel,
op voorwaarde dat men de parochies niet lichtzinnig opgeeft. Men is
deel van de grootste wereldkerk en dus is media-aandacht gegarandeerd. Er is een waaier aan hoogstaande intellectuele en spirituele
tradities te vinden. De hoge scores op ‘geloof in God’-vragen en het
lage, niet of nauwelijks stijgende aantal atheïsten en agnosten wijzen
erop dat de meerderheid van de bevolking de religieuze optie open
wil houden. De grote kerken bezitten nog steeds een quasimonopolie op de ‘rites de passage’ (bij geboorte, huwelijk, dood). Dat zijn
sterke troeven. Maar men moet die troeven ook geschikt weten uit te
spelen en dat is lang niet gemakkelijk. Om te beginnen is er de trend
naar religisering van religie in de moderniteit. Religie dwingt na 1960
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niet langer aanhang af via alliantie met de politieke macht of via de
onontkoombaarheid van haar organisatie. Men moet nu leden zien te
verwerven door louter religieuze aantrekkingskracht, door mensen
te overtuigen dat deze kerk hen dichter bij het Heilige brengt en dus
voor hen heilzaam is. Het imago van dwingelandij, dat de katholieke
kerk in het Westen meesleept, staat daar echter haaks op. Een tweede
belangrijke kwestie betreft de spanning tussen de kleine kernaanhang
en het brede publiek. De kernaanhang van grote kerken wordt steeds
kleiner terwijl die nochtans in de eerste plaats moet zorgen voor de
sporadische aansluiting van het brede publiek, via de ‘rites de passage’ en andere brede evenementen (zoals kerstvieringen, concerten,
lokale feesten). Zal die minieme kernaanhang in de toekomst nog in
staat en bereid zijn om zich voor die moeilijk bereikbare en in hun
ogen vaak ondankbare randaanhang in te zetten? Ten derde moet
men een grote kerk willen zijn. Mocht men het opgeven of zich terugtrekken in het eigen grote gelijk van de ‘happy few’, dan roept men de
restkerk- of sektetoekomst over zichzelf af. De formatie van een veelledige keuzekerk met een kleine kern- en een grote randaanhang is
geen vanzelfsprekendheid, maar een historisch te realiseren – en door
mij nog steeds waarschijnlijk geachte – mogelijkheid van religieuze
modernisering. Maar dan nog zal deze nieuwe grote kerk niet meer
de macht en maatschappelijke impact hebben van vóór 1960.

Hoofdstuk 20
Fragmentatie, flexibilisering en ontheemding in
de geavanceerde moderniteit
In de jaren na 1960 is er dus veel veranderd op religieus gebied.
De onaantastbaar lijkende grote kerken – luister naar ‘apparition
de l’église éternelle‘ van Olivier Messiaen uit 1932 of lees Herman
Hesses visie op de katholieke kerk in ‘Das Glasperlenspiel’ (Hesse,
1943:164-219) – hebben pluimen verloren en zijn kwetsbaar geworden. Sekten en nieuwe religieuze bewegingen en groeperingen zijn
in aantal toegenomen en hebben een grotere bewegingsvrijheid en
aantrekkingskracht. De individuele religiositeit heeft zich geëmancipeerd uit kerkelijke bevoogding en zoekt nu haar gading op een
markt van religie en populaire cultuur. De oude grote kerken zijn
nog steeds de voornaamste leveranciers op die religieuze markt, maar
ook zij hebben na 1960 een algehele gedaanteverwisseling ondergaan.
Ik herhaal nog eens dat de religieuze evolutie sinds 1960 niet tot één
trend gereduceerd kan worden. De hele religieuze constellatie is met
de overgang naar de geavanceerde moderniteit omgegooid. De veranderingen op religieus vlak staan trouwens niet op zich, maar lopen
parallel met overeenkomstige veranderingen op andere terreinen.
De belangrijkste structurele verandering is wellicht het verder uit
elkaar gaan van de drie niveaus: religieus veld, religies en individuele
religiositeit (cf. supra 2.3). Om de gewijzigde religieuze constellatie
in haar geheel te typeren, neem ik dan ook dit onderscheid tussen de
drie niveaus tot leidraad voor de beantwoording van de vraag: waarheen drijft religie na 1960 in de westerse hoogmoderniteit?

20.1. Fragmentatie en onoverzichtelijkheid van het
religieuze veld
In de industriële moderniteit werd het religieuze veld nog beheerst
door enkele grote kerken waarin de mensen geboren werden en
waaruit zij slechts met moeite – tenzij in toen al ontkerkelijkte gebieden – konden ontsnappen. Enkele tegenstellingen – klerikalen versus antiklerikalen, katholieken versus protestanten, kerken versus
sekten – volstonden om het religieuze veld ogenschijnlijk netjes in
te delen. De vele, meanderende wegen van zowel het religieuze veld
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als de individuele religiositeit konden nog veronachtzaamd worden
door de fixatie op de normerende en unificerende kracht van de grote
kerken.
Die klare indeling valt na 1960 uiteen. Het religieuze veld is verder
gepluraliseerd en geglobaliseerd. Honderden religies en religieuze
bewegingen buitelen nu over elkaar heen: enkele – bijna altijd de
oude kerken of oudere denominaties – zijn nog zeer groot, sommige
religieuze groeperingen groeien, de meeste blijven uiterst klein en
overleven ternauwernood. Ook binnen de kerken en religieuze bewegingen neemt de pluralisering toe (denk aan de groei van evangelicale en pinkstergroepen in het protestantisme en de meer autonome
opstelling van parochiële gemeenschappen in het katholicisme). De
personen van hun kant hebben meer individuele bewegingsvrijheid
verworven en zoeken, vaak bij verschillende religieuze tradities
– intensief dan wel oppervlakkig – naar een individuele invulling.
Zoals de rest van de samenleving is ook het religieuze veld hoogst
onoverzichtelijk geworden en permanent in beweging. De religieuze
fragmentatie doet denken aan de sterk gegroeide veelheid, onoverzichtelijkheid en onbestendigheid in de economie, de politiek en de
wereld van kunst, cultuur en ontspanning.
Sinds de opkomst van de wereldreligies vanaf ongeveer 500 voor
Christus is daarmee een lange boog gespannen. Ook voordien was
religieuze fragmentatie troef. Het religieuze veld was opgedeeld in
vele kleine segmenten, tussen lokale en regionale religies en enkele
standsreligies van rijkselites. Maar dan zetten enkele universalistische religies die tot wereldreligies zouden uitgroeien, met de steun
van rijkselites een tendens naar homogenisering in. Zij ontwikkelden bovenregionale religieuze culturen die elites én (een deel van
de) bevolking samenbrachten en zij verspreidden zich steeds verder
over de aardbol. Naarmate de bovenlokale netwerken in de civilisaties, rijken en religies groeiden, groeiden ook de tentakels van deze
wereldreligies. De moeizaamheid van elk bovenlokaal contact en de
vele territoriale en sociale scheidslijnen die daarmee gepaard gingen,
speelden echter in voormoderne samenlevingen elke overkoepeling
parten. Zowel de grote politieke rijken als de wereldreligies bleven
dan ook intern zeer gefragmenteerd en extern onscherp afgelijnd (met
allerlei mengvormen tussen (voor)axiale religies en tussen bovenlokale en lokale religies tot gevolg; voor India zie Khan, 2004). Deze
voormoderne heterogeniserende krachten verzwakten met het naderen van en de intrede in de moderniteit. Daarom bereikt het homogeniserend vermogen van de wereldreligies in Europa pas tussen
1500 en 1960 zijn hoogtepunt en is het in de niet-westerse wereld
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vandaag nog in volle gang. Dankzij de mogelijkheden die de moderniteit ter beschikking stelde, gingen de wereldreligies hun identiteit
aanscherpen en slaagden zij er op tal van plaatsen in om – net zoals
de moderne staten – grote delen van en soms de hele bevolking in
hun ban te trekken, vooral daar waar een groot religieus organisatievermogen samenging met steun van sterke staten – zoals in het
vroegmoderne en industriëel-moderne Europa en in het hedendaagse
Iran. Maar daar bleef het niet bij, want de moderniteit bevordert ook
heterogeniserende krachten zoals competitieve pluralisering en individualisering. Deze waren reeds in beperkte mate actief in voormoderne samenlevingen. Vooral de competitieve pluralisering tussen
en binnen axiale religies – zeg tussen christendom en islam en tussen
varianten binnen elke wereldreligie – speelden toen al een belangrijke
rol. Met de modernisering worden deze heterogeniserende krachten
veel sterker. Het gevolg is een nieuwe fragmentatie van het religieuze
landschap, die zich in het Westen vooral na 1960 manifesteert. Het
religieuze veld wordt deze keer niet meer opgedeeld in territoriaal
gesegmenteerde porties, maar zit nu gevat in een turbulent kluwen
van elkaar beconcurrerende en beïnvloedende kerken, bewegingen en
personen die allemaal bovenlokaal optreden. Het religieuze materiaal
van deze permanente rondedans wordt tot nu toe nog wel hoofdzakelijk geleverd door de grote, meest succesrijke wereldreligies. Maar
zal dat in de toekomst zo blijven?

20.2. Flexibilisering en precarisering van religies
Religies kunnen in de moderniteit, vooral dankzij organisatievorming
en de massamedia, veel gemakkelijker een groot publiek bereiken
dan in voormoderne samenlevingen. In een eerste fase resulteerde
dat voor het christendom, zoals zojuist gezien, in machtige kerken.
De moderniteit echter geeft de individuen – eerst spaarzaam, maar na
1960 volop – evenzeer de mogelijkheid om weg te lopen of af te haken.
Bovendien wordt de concurrentie tussen de religies groter. Religies
zijn na 1960 niet langer zeker van hun publiek en uiteindelijk dus ook
in het ongewisse over hun voortbestaan op lange termijn. Vele kleine
religieuze bewegingen bloeden na niet al te lange tijd dood. Ook de
terugval van de grote kerken onderstreept het precaire karakter van
elke religie. Religies blijken in de geavanceerde moderniteit ook op
dit vlak niet anders te zijn dan ondernemingen en bewegingen op
andere terreinen. De altijd al moeilijke combinatie van tijdelijkheid
en eeuwigheid krijgt daardoor een bijkomende dimensie. Elke religie

198

WAAR IS GOD?

moet immers niet alleen deze precarisering verwerken en tegengaan.
Zij moet zich tegelijk kunnen blijven zien als afglans van het eeuwige
Heilige, waarnaar men streeft.
Religies zijn met de moderniteit en versterkt na 1960 tevens flexibeler geworden. Dit loopt opnieuw parallel met de evolutie op buitenreligieuze terreinen, waar flexibiliteit een toverwoord geworden is
waarmee men elke persoon en organisatie om de oren slaat (Sennett,
2000). Bij religies toont zich deze flexibilisering in eerste instantie
op institutioneel vlak. Zoals op andere terreinen zijn religieuze elites voortdurend in de weer met vernieuwingen en herstructureringen. In de katholieke kerk zijn experimenten met zondagsvieringen
en grootschalige bijeenkomsten (zoals de Wereldjongerendagen),
herstructureringen van parochies en bisdommen, veranderingen in
priesteropleidingen en in catechese, enzovoort, een constante geworden. Het brengt de religies in de nabijheid van bedrijfsmanagement
en marketing, maar ook in een ongemakkelijke positie, want optimaliseringsstrategieën kunnen botsen met tradities (zie het priestercelibaat) of met lief geworden gewoontes (bijv. de opheffing van parochies). De flexibilisering gaat echter niet alleen over de middelen ten
dienste van onveranderlijke doelen, maar ook over de inhouden zelf.
Uiteenlopende interpretaties van geloofsinhouden concurreren met
elkaar en volgen elkaar sneller op dan ooit tevoren. Dat zorgt voor
een toenemende spanning zowel tussen theologie en kerkleiders als
tussen kerk en de eigenzinnige gelovigen. Ook worden allerlei vergeten religies, stromingen en auteurs opgedolven. Zij vergroten niet
alleen het religieuze aanbod, maar kunnen op hun beurt aansporen
tot de vorming van nieuwe religies (zie het ontstaan van neopagane
religies) of binnenkerkelijke vernieuwingen (zie de herwaardering
van de gnosis en de mystiek). De overdracht en vertaling van tradities
vergen steeds meer keuzes en wat men ‘traditiebeleid’ zou kunnen
noemen – en zijn bijgevolg ook meer omstreden. Het vraagstuk stelt
zich, gegeven het overaanbod aan mogelijke interpretaties en actualiseringen, niet minder voor orthodoxen dan voor liberalen.

20.3. Religieuze ontheemding en chronisch zoekgedrag van
de individuen
In de geavanceerde moderniteit zijn de mensen minder aangewezen op georganiseerde religiositeit in kerken of sekten om hun religieuze behoeften te bevredigen. Door het grotere aanbod kunnen zij
ook gemakkelijker proeven van andere religieuze smaken en zelfs
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overstappen naar een concurrent. Personen kunnen dus niet meer
beschouwd worden als een eigendom of onderdeel van een religie.
Ze zijn niet meer voor het leven gebonden aan ‘hun’ kerk of sekte. Ze
hebben zich, integendeel, geïndividualiseerd en zijn daarmee overal
hele of halve buitenstaanders geworden. Religies moeten deze ontheemde personen die feitelijk niet meer volledig en ook niet meer
levenslang gebonden zijn en die dat ook – minstens onbewust – weten,
lokken door een passend aanbod en beseffen dat succes altijd maar
tijdelijk is. Religies krijgen daardoor fundamenteel het karakter van
kwetsbare, passeerbare, dienstverlenende instituties. In plaats van de
religieuze institutie als criterium van religiositeit zijn authenticiteit en
zelfspiritualiteit als nieuwe religieuze idealen getreden. Weliswaar
is daar veel zelfstilisering bij. Individuen zijn nu eenmaal structureel
geneigd aan zichzelf een overdreven plaats toe te kennen. Het blijft
niettemin een copernicaanse omwenteling.
We beginnen te beseffen dat deze individualisering de ‘geïndividualiseerde individuen’ (Luhmann, 1989a:160) niet gelukkiger maakt.
Ze zijn ook niet authentieker, laat staan dieper religieus dan vroeger.
Het effect is vooral religieuze ontheemding. Deze ontheemding manifesteert zich in chronisch zoekgedrag. Ik sprak al in variatie op Grace
Davie’s ‘believing without belonging’ over ‘longing without belonging’ om het spaarzame zoeken van religieus weinig geïnteresseerde
mensen te omschrijven. Verder dan een onduidelijk en onvervuld
verlangen raakt men hier niet. Het complex is echter ook voor de
religieus actieve groep van toepassing. Er zijn ‘spirituele zoekers’ – zij
vormen kwantitatief weliswaar een kleine groep – die voortdurend en
intensief bij vele religies langslopen op zoek naar een onbereikbaar
geworden religieus thuis. Ook de vaste achterban van de grote kerken
vertoont kenmerken van zoekgedrag: men voelt zich maar half-enhalf thuis in zijn kerk, men verandert van parochie, men is niet meer
bij machte zijn geloof te verwoorden, men neemt kennis van andere
religies, enzovoort. Het is geen toeval dat ‘bekering’ en ‘pelgrimage’
sleutelwoorden zijn geworden om de religieuze bestaansconditie uit
te drukken (Hervieu-Léger, 1999). Het chronisch zoekgedrag is geen
indicatie van het slecht functioneren van religieuze instituties, maar
een basiskarakteristiek van de geïndividualiseerde religiositeit in de
geavanceerde moderniteit.
De veranderingen die we hier voor religie beschreven hebben – de
fragmentatie en onoverzichtelijkheid van het veld, de flexibilisering
en precarisering van de instituties en bewegingen en de ontheemding en het chronisch zoekgedrag van de individuen – kan men ook
terugvinden in andere maatschappelijke domeinen zoals politiek,
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economie, wetenschap, kunst, gezin, enzovoort. Het illustreert eens
te meer hoezeer religie deelneemt aan de (geavanceerde) moderniteit,
hoezeer religie altijd deel is van haar tijd.

Epiloog
Naar een nieuwe assentijd?
Zoals we in het tweede deel zagen, veranderde de komst van universalistische religies vanaf het eerste millennium voor Christus de
hele religieuze constellatie in agrarische civilisaties. Enkele grote
religies gingen nu – en met de tijd steeds meer – het religieuze veld
domineren. Karl Jaspers typeerde deze ontstaansperiode daarom als
‘assentijd’, als een beslissend keerpunt in de wereldgeschiedenis. Vele
eeuwen later stonden deze wereldreligies voor de uitdaging van de
moderniteit. Tegen de verwachtingen van velen in en zelfs verrassend
vlot hebben de meeste wereldreligies deze ‘grote overgang’ naar de
moderniteit verteerd. Meer nog: zij hebben zich voortreffelijk gemoderniseerd, de integratie van de aanhang in hun vele varianten nog
opgevoerd en hun bereik nog verder uitgebreid tot de hele wereld.
Met in 2000 ruim zeventig procent van de wereldbevolking onder hun
vleugels, waren de vier grote wereldreligies – christendom, islam,
hindoeïsme, boeddhisme – nooit groter dan nu (Barrett, Kurian, Johnson, 2001:4). Het verhaal van de wereldreligies is dus een succesverhaal, een geschiedenis van groei, ook nog in de moderniteit. Zelfs
in Europa, waar de grote christelijke kerken in de tweede helft van
de twintigste eeuw duidelijk zijn teruggevallen, zijn nieuwe kerken
of religies die hun leidende positie zouden overnemen, nergens in
zicht. En toch betekent dat geenszins dat de oude wereldreligies ook
in de toekomst vanzelfsprekend het religieuze speelveld onder zich
zullen kunnen opdelen. Niet alleen is er het gevaar van secularisatie,
religie kan ook nog andere vormen aannemen dan de ons vertrouwde
wereldreligies. Zal de moderniteit alsnog een nieuwe religieuze revolutie genereren en, zo ja, wat zou dan het lot kunnen zijn van de
wereldreligies die nu twee millennia de dienst uitmaken? Laten we,
om de geest te scherpen voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen,
deze denkoefening – het is geen prognose – eens uitproberen.
Jaspers zelf spreekt in zijn boek uit 1949 in het voorbijgaan al over
de mogelijke komst van een nog onzichtbaar in de verre toekomst
liggende tweede assentijd, voorbij de totalitaire greep van staten en
kerken (Jaspers, 1949:46, 281-284). Volgens Jan Platvoet is de tweede
assentijd daarentegen allang begonnen. Hij geeft zelfs een precieze
datum aan, de jaren 1823-1827. In die jaren zou volgens de Mormonen
de engel Moroni aan Joseph Smith een bijkomende openbaring naast
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de joods-christelijke bijbel hebben verkondigd. De religies uit deze
nieuwe assentijd typeert Platvoet als transnationaal, postcanonisch
en synthetisch (= alle voorgaande godsdiensten in zich opnemend;
Platvoet, 1993:241-242 en 1999:495-498). Yves Lambert ziet zelfs niet
minder dan vier assentijden. Elke grote overgang naar een nieuwe
maatschappelijke constellatie gaat volgens Lambert gepaard met
een fundamentele herziening van religie: na de agrarische revolutie, bij het ontstaan van agrarische civilisaties, met de opkomst van
wereldrijken – de assentijd van Jaspers en dit boek – en zo ook in de
moderniteit (Lambert, 1999:305, zie ook Lambert, 2000). Ik ben geen
voorstander van een dergelijk inflatoir gebruik van assentijden. Maar
hoe men daar ook over denkt, zowel Platvoet als Lambert is het met
Jaspers en anderen eens dat de tweeënhalf millennia sinds de eerste
of vorige assentijd en onze tijd beheerst werden door de opkomst
van enkele grote wereldreligies. Gewagen van een tweede of nieuwe
assentijd impliceert dus dat deze wereldreligies naar de achtergrond
verdwijnen en al dan niet door nieuwe vormen van religie vervangen
worden. Hoe kunnen we ons dat voorstellen?

Drie uiteenlopende scenario’s
Laten we eerst eens even kijken naar enkele uitgesproken toekomstmodellen. Ik geef telkens een radicale versie die me ongeloofwaardig
lijkt en een gematigde versie die een deel waarheid bevat.
Een eerste scenario is het ‘eeuwige wereldreligie’-model. Door
hun universele interpretatie van het Heilige kunnen de wereldreligies, aldus deze idee, zich immers niet alleen overal, maar ook ‘tot
in de eeuwen der eeuwen’ bijna onveranderd reproduceren. Deze
radicale versie is in trek bij orthodoxe aanhangers. In deze visie zal
hun eeuwige en onveranderlijke wereldreligie de seculiere moderniteit overwinnen. De eigen wereldreligie is de enige juiste en is eens
en voor altijd gegeven. De moderniteit daarentegen is zonder religie
tot ondergang gedoemd (door zedeloosheid, interne verscheurdheid,
enz.). Deze radicale versie is niet overtuigend omdat zij het historisch en contextueel karakter en dus de contingentie van elke religie,
dus ook van de eigen religie, ontkent. De wereldreligies zijn in de
loop van de tijd en zeker in de moderniteit wel degelijk fundamenteel veranderd en hun voortbestaan is niet voor altijd gegarandeerd.
De gematigde versie geeft geen certificaat voor de eeuwigheid af,
maar stelt dat er in de moderniteit geen achteruitgang van religie en
wereldreligies te bespeuren is en dat alle gepraat over secularisatie
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en een tweede assentijd dus loos gepraat is: ‘The world today is as
furiously religious as it ever was, in some places more so than ever’
(Berger, 1999:2). Deze waarschuwing is nuttig. Het probleem met
deze gematigde visie is echter dat religie en wereldreligies hier al te
snel geïdentificeerd dreigen te worden en seculariserende tendensen
zoals die in Europa te gemakkelijk van tafel worden geveegd. Het
‘eeuwige wereldreligie’-scenario, zeker in zijn radicale versie, ontkent
in feite dat er een probleem is.
Het tweede scenario, het ‘einde van de religie’-model, is het omgekeerde van het eerste. In deze visie verdwijnt nagenoeg alle religie,
met inbegrip van de wereldreligies, naarmate de modernisering zich
verder doorzet. In de radicale versie wordt religie geïnterpreteerd als
een illusie die met de moderniteit vervliegt, eerst in de dynamische en
intellectuele lagen, daarna bij de rest van de bevolking. Dit model was
in trek bij de grote critici van de religie, zoals Comte, Marx en Freud.
De gematigde versie wordt verwoord in het secularisatieparadigma.
Men spreekt zich hier niet uit over het mogelijk illusoir karakter
van religie, maar constateert alleen de achteruitgang van haar maatschappelijke positie in het Westen en verwacht dat met toenemende
modernisering in de rest van de wereld, behoudens uitzonderingen,
de secularisatie van religie en van de oude wereldreligies zich ook
daar zal doorzetten. Opnieuw kan dit gematigde model niet zomaar
worden afgewezen. Problematisch is echter dat het, zoals we in het
eerste hoofdstuk zagen, gefixeerd is op het verval van oude religie
en onvoldoende de regeneratie van oude en het ontstaan van nieuwe
religie in rekening brengt.
Ten derde is er het ‘nieuwe religie’-scenario. Volgens de radicale
versie zal, juist zoals de geavanceerde agrarische civilisaties de grote
wereldreligies voortbrachten, de (geavanceerde) moderniteit op den
duur nieuwe religie van een heel andere soort voortbrengen en zal
die nieuwe religie in de plaats van de oude wereldreligies komen.
Deze stelling is in nogal wat ‘New Age’-literatuur terug te vinden: het
nieuwe tijdperk van de Waterman zou een nieuw type religie voortbrengen. In haar gematigde versie hoort men haar vaak bij auteurs
die de gering geïnstitutionaliseerde religie van na 1960 onderzoeken. Zij hebben de neiging institutionele religie – in het bijzonder de
oude kerken – als voorbijgestreefd tegenover de nieuwe individuele
religiositeit te plaatsen. ‘Minder kerk … meer religiositeit’, schrijft
Van Harskamp (2000:18), ‘religion gives way to spirituality’, stellen
Heelas en Woodhead (2005). Dezelfde geluiden hoorden we reeds bij
Luckmann (1967) over ‘invisible religion’. Ook deze gematigde versie
ziet juiste dingen. Problematisch is echter de antithetische opstelling.
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Oude religie vernieuwt zich evenzeer als nieuwe. Het is goed mogelijk dat de oude wereldreligies, en in casu de grote christelijke kerken,
in het nieuwe klimaat van de meer geïndividualiseerde religiositeit
zullen standhouden, misschien zelfs beter dan heel wat minder geïnstitutionaliseerde religieuze stromingen van na 1960.
Elk van deze scenario’s heeft in zijn gematigde versie wel een
aantal zinvolle argumenten pro. Ze blijven echter ongeloofwaardig
voorzover ze één tendens ten koste van andere doortrekken. Ik denk
dat de oude wereldreligies een gerede kans maken om op religieus
vlak ook in de verdere toekomst het mooie weer te blijven maken, zij
het niet meer op dezelfde wijze en met dezelfde intensiteit en impact
als in het verleden.

Secularisatie en fragmentatie
Een snelle verdwijning van de oude wereldreligies is dus niet te verwachten. Hun toekomst zit daarmee echter nog niet voor altijd gebeiteld. De permanente en succesrijke vernieuwing van de grote wereldreligies – en van de eventuele kerken in hun schoot – tot nu toe geeft
aan dat zij ook naar de toekomst toe goede kansen op voortbestaan
hebben. De bespreking van de drie mogelijke toekomstscenario’s en
van de evolutie van religie in het Westen na 1960 in deel IV leerde
ons echter wel dat zij geconfronteerd worden met een dubbele bedreiging: secularisatie en fragmentatie. De eerste bedreiging benaderen
we vanuit Europa, de tweede vanuit de Verenigde Staten.
De secularisatie in Europa stelt de grote kerken sinds 1960 voor
een nieuwe uitdaging: het vinden en vasthouden van een afstandelijk,
wispelturig en eigenzinnig geworden publiek. Er zijn minder kerkleden dan vroeger. De kerkleden zijn gemiddeld minder actief. Zelfs
de actieve kerkleden identificeren zich nu minder met ‘hun’ kerk. Op
het kader na is omzeggens iedereen een hele of halve buitenstaander
geworden. Daar gaat voor de kerken ontegensprekelijk een dreiging
van uit: in hoeverre en hoe is dit publiek nog bereikbaar? De kwestie
heeft twee kanten. Er is vooreerst de kant van de kerkleiding. Hoe
meer de kerkleiding denkt dat er geen of weinig publieke interesse
is, hoe meer zij de neiging zal hebben zich af te sluiten om haar heil
in een ‘heilige rest’ te zoeken. Een dergelijke opstelling als gevolg van
ontgoocheling zou wel eens als een ‘self fulfilling prophecy’ kunnen
werken: bij gebrek aan openstelling voor een groot publiek eindigt
men ook met een kleine groep. Verschrompeling is gewoonlijk echter niet alleen een kwestie van beleid. Er is, ten tweede, ook nog de
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publiekskant: als men een uitnodigend en aansprekend beleid voert,
zal het publiek daar dan op ingaan? Anders uitgedrukt: hoe geïnteresseerd is het publiek nog in religie en, meer bepaald, in grootkerkelijk vormgegeven religie? In opinieonderzoek komt steeds naar
voren dat heel wat mensen zeggen in God, het leven na de dood en
andere religieuze stellingen te geloven, zonder dat ze kerkelijk zijn.
In 1990 zei 70% van de Europeanen op één of andere wijze in God
te geloven terwijl ‘slechts’ 39% zei minstens eenmaal per maand een
kerkdienst te bezoeken (Davie, 1999:69-70). Grace Davie benoemde
dit fenomeen als ‘believing without belonging’. Ik heb vraagtekens
geplaatst bij deze interpretatie (cf. supra 16.3) en sprak van ‘longing
without belonging’. Heel wat mensen die antwoorden – hoe dan
ook – in God te geloven, drukken daarmee een diffuus verlangen naar
religie uit zonder dat ze er toe komen dit inhoudelijk te expliciteren
en daadwerkelijk te beleven. Het onderstreept hoe moeilijk het in de
toekomst voor kerken en andere religieuze groeperingen zal zijn om
deze vagelijk naar religie verlangende – laat staan de geheel onverschillige – bevolking te bereiken. Grote kerken kunnen dus klein worden en zo zou het christendom in Europa kunnen eindigen als een
verzameling van onopvallende restkerken, sekten en groeperingen
die meer ruimte moeten laten voor nieuwe, minder geïnstitutionaliseerde religiositeit. Dat het die richting zal opgaan, is – zoals we herhaaldelijk hebben benadrukt – ver van zeker en is afhankelijk zowel
van de evolutie van de moderniteit (cf. supra 16.5) als van de kerken
zelf (cf. supra 19.5). De uitdeining van dit scenario over de rest van
de wereld is nog verder weg.
De tweede bedreiging voor de wereldreligies kan worden geïllustreerd aan de hand van de religieuze evolutie in de Verenigde
Staten. Hier neemt de bedreiging de vorm aan van voortdurende
dissidentie. In toenemende mate worden er allerhande nieuwe religies en religieuze groeperingen gesticht zodat de grote kleiner worden terwijl de kleine niet meer groot worden. Deze tendens zal zich
hoogstwaarschijnlijk in de toekomst verder doorzetten. Nooit was de
stichting van nieuwe religieuze bewegingen en groeperingen immers
gemakkelijker dan juist nu. Deze nieuwe religies en groepen verspreiden zich wel snel over de hele wereld, maar slagen er niet meer in
dezelfde dominante positie in het religieuze veld in te nemen als de
oude wereldreligies. Het resultaat is voortschrijdende fragmentatie
van het religieuze veld. Zij wordt nog versterkt door de individualisering die bij een groot deel van de bevolking leidt tot meer afstandelijkheid, syncretisme en ‘onzichtbare religie’. Zowel op het niveau van
religies als op het individuele niveau krijgen we dus steeds nieuwe
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‘stichtingen’ die voor een deel aansluiten bij reeds bestaande religies
– uiteraard vooral bij de toonaangevende religies – maar die telkens
ook nieuwe elementen toevoegen. Beslissend is vooral in hoeverre de
nieuwe groeperingen en de individuele assemblages binnen de perken van de bestaande grote religieuze tradities (christendom, islam,
boeddhisme, enz.) blijven. Voor veruit de meeste religieuze groeperingen – en zij bepalen het beeld – is dat tot vandaag nog steeds het
geval. Maar mochten in de toekomst meer stichtingen in de grensgebieden tussen en voorbij de grote religieuze tradities floreren, dan
zouden de toch altijd al onduidelijke grenzen tussen de wereldreligies
verder vervagen. Het hypothetisch eindpunt van de eerste assentijd
zou dan niet de verdwijning van de wereldreligies of de opkomst
van nieuwe dominante religies zijn, maar veeleer de ‘oplossing’, de
verdamping (of hybridisering) van de bestaande wereldreligies in een
individueel ‘ietsisme’ en syncretisme enerzijds en een steeds verder
uitwaaierend geheel van schisma’s en kleine en middelgrote religieuze groeperingen anderzijds. Men zou dit het ‘religieuze entropie’scenario kunnen noemen of in de woorden van Ter Borg (1991) ‘een
uitgewaaierde eeuwigheid’.
Het valt op dit ogenblik onmogelijk te zeggen of deze mogelijke
scenario’s ooit zullen uitkomen – de combinatie van secularisatie en
fragmentatie lijkt voor de wereldreligies de dodelijkste cocktail te
zijn. Nog minder valt de regio aan te wijzen waar dat het eerst zou
gebeuren. Misschien zijn China en Japan en, qua fragmentatie, Afrika
hier wel meer toekomstwijzend dan Europa en de Verenigde Staten.
Zolang er wereldreligies zijn, hadden zij af te rekenen met bedreigingen. In de agrarische civilisaties kwam het gevaar van allianties
van een concurrerende religie met militair-politieke elites (zie het lot
van het boeddhisme in India of van het christendom in meerdere, nu
islamitische landen). In de moderniteit leken lange tijd religievijandige tot atheïstische bewegingen die de staatsmacht veroverden het
grootste gevaar te vormen (zie de Franse Jacobijnen, de antiklerikale
liberalen en socialisten in het negentiende en twintigste eeuwse Westen, de Russische en Chinese communisten). Waar deze dreiging uitgebannen werd door de scheiding van kerk en staat en de religisering
van religie, zorgen de individuele keuzevrijheid en het verhoogde
pluralisme er op hun beurt voor dat geen enkele religie nog zeker is
van haar voortbestaan op lange termijn. Dit nieuwe gevaar staat sinds
1960 op de voorgrond. De menigvuldige geslaagde moderniseringen
in het verleden manen ons echter evenzeer aan om de vitaliteit van de
oude kerken en wereldreligies niet te onderschatten en niet voorbarig
het einde van het tijdperk van de wereldreligies te proclameren.
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