
GODSDIENSTSOCIOLOGIE 

LES 1: SOCIOLOGIE, RELIGIE EN MODERNITEIT  

1. Sociologie en moderniteit 

2. Sociologie en Verlichting 

3. Sociologie en positivisme 

3.1. Auguste Comte 

3.2. Karl Marx 

4. Modernisering 

4.1. Modernisering als industrialisering 

4.2. Voorbeeld: Norris & Inglehart over modernisering en afname van religie 

5. De drie grondleggers van de sociologie 

5.1. Karl Marx 

5.2. Emile Durkheim 

5.3. Max Weber 

6. De godsdienstsociologie na het klassieke werk van Durkheim en Weber (Thomas Luckmann) 

6.1. Na WO II: van godsdienstsociologie naar ‘kerksociologie’ 

7. Vanaf 1980s: heropleving van de godsdienstsociologie 

LES 2: WAT IS GODSDIENSTSOCIOLOGIE? 

Wilson en Furseth & Repstad 

1. Godsdienstsociologie: van toen tot nu 

1.1. Weber en Durkheim 

→ Veel aandacht voor vraag hoe modernisering verbonden is met veranderingen in de maatschappelijke 

betekenis van religie 

→ Godsdienstsociologie nauw verbonden met de algemene sociologie 

→ Analyse van religie als exemplarisch voor hoe als socioloog cultuur te bestuderen (samenvallen van 

godsdienstsociologie en cultuursociologie) 

1.2. Vanaf WO II 

→ Godsdienstsociologie onder invloed van praktische belangen van kerken => steeds meer afzonderlijk 

specialisme (Wilson) 

→ Heilige drie-eenheid van godsdienstsociologie = kerk, christelijke religie en geloof => ten koste van 

aandacht voor al het andere 

1.3. Drie veranderingen sinds de 1980s 

1) Minder eenzijdige nadruk op kerk: meer aandacht voor religie buiten de kerken 

2) Minder eenzijdige nadruk op christelijke religie: meer aandacht voor niet-christelijke vormen van 

religie 

3) Minder eenzijdige nadruk op geloof: meer aandacht voor religieuze ervaringen en emoties 

 Godsdienstsociologie sinds 1980s: toegenomen aansluiting bij algemene sociologie en toegenomen aandacht 

voor brede maatschappelijke en culturele betekenis van religie (terug richting Weber en Durkheim) 

2. Wat is godsdienstsociologie? 

2.1. Studie van 4 samenhangende zaken 

1) Hoe samenlevingen of groepen zich ‘het sacrale’ voorstellen 

2) Hoe die vorm geven aan hun omgang met ‘het sacrale’ 

3) Welke veranderingen historisch gezien plaatsvinden v.w.b. voorstelling van en omgang met ‘het 

sacrale’ (hoe veranderen 1 en 2) 

4) De maatschappelijke achtergronden en gevolgen van (veranderingen in) voorstelling van en omgang 

met ‘het sacrale’ 



2.2. William Thomas: ‘Thomas-theorema’ = wat mensen geloven is belangrijker dan wat waar is, omdat mensen 

niet handelen op grond van wat waar is, maar op grond van wat zij geloven dat waar is 

→ Gds: niet veronderstelling dat bepaalde geloofsovertuigingen ‘waar’ of ‘onwaar’ zijn (<-> theologie)  

--> het doet er niet toe of wat mensen geloven ‘waar’ is 

2.3. Performativiteit: God, het individu, klassen en gemeenschappen krijgen pas maatschappelijke betekenis 

wanneer mensen geloven dat ze ‘echt’ bestaan en naar dat geloof gaan handelen 

2.4. Vier karakteristieken van godsdienstsociologie (vgl met Wilson) 

→ Alleen aandacht voor menselijke kant van religie 

→ Alleen aandacht voor empirisch onderzoekbare kwesties 

→ Doel: ontwikkelen van empirisch houdbare sociologische theorieën over religie 

→ Geen uitspraken over metafysische en normatieve kwesties 

3. Godsdienstsociologie en theologie (Furseth & Repstad) 

3.1. Twee vertrekpunten godsdienstsociologie 

1) Methodologisch atheïsme 

2) Methodologisch agnosticisme 

3.2. Twee kanttekeningen bij verhouding gds en religie 

1) Methodologisch atheïsme ≠ strikt neutraal en objectief --> één manier naast vele andere om naar 

religie te kijken 

2) Spanningsverhouding hangt af van 1) type godsdienstsociologie en 2) type religie 

I. Type gds en spanning met religie 

a. Spanning scherpst binnen positivisme 

b. Spanning minst scherp bij cultuursociologie 

II. Type religie en spanning met gds 

a. Spanning scherpst bij religie waarin idee van almachtige God die ‘buitenaf’ het 

aardse leven bestuurt centraal staat 

b. Spanning minst scherp bij religie die zo’n radicale scheiding tussen God en wereld 

juist verwerpen 

 Spanningsverhouding sinds 1960/70s afgenomen: spirituele wending in religie en culturele wending in 

sociologie 

3.3. Drie nauw verwante vragen 

1) Voor- en nadelen van zelf al dan niet gelovig zijn voor godsdienstsociologie? 

2) Voor- en nadelen van insider- en outsiderperspectief voor godsdienstsociologie? 

3) Voor- en nadelen van betrokkenheid en distantie voor godsdienstsociologie? 

→ Voordelen betrokkenheid (nadelen distantie) 

+ Voorkennis 

+ Gemakkelijke toegang 

+ Gemakkelijker om te begrijpen 

→ Nadelen betrokkenheid (voordelen distantie) 

− Wat meest kenmerkend is voor eigen religieuze traditie wordt niet opgemerkt want 

vanzelfsprekend 

− Gevaar van intellectueel provincialisme en onvermogen om andere religieuze 

tradities in hun eigen termen te begrijpen 

4. Cultuursociologisch vertrekpunt van deze cursus: combinatie insider- en outsiderperspectief 

LES 3: TYPEN RELIGIE 

Campbell en Woodhead 

1. Religie: een definitie 

1.1. Niet te smal: alleen religieuze traditie waarmee men zichzelf identificeert EN niet te breed: kan religie niet 

langer onderscheiden van cultuur 

→ Religie is de gedeelde overtuiging dat er een sfeer bestaat, die noch valt te herleiden tot een 

onbezielde natuur, noch tot de menselijke verbeelding, en die verlossing van het lijden mogelijk 

maakt (geïnspireerd door Weber) 



→ Sociologisch: religie = gedeeld en dus sociaal 

→ Cultuursociologisch: religie = gedeelde overtuiging 

1.2. Substantiële en functionele definities van religie 

1.3. Functionele definities: voordeel en nadeel 

+ Voordeel: conceptuele openheid 

− Nadeel: religie speelt altijd en overal een rol --> soort ‘antropologische constante’ --> kan daardoor 

niet meer in belang toenemen of afnemen 

2. Godsdienst en religie (Campbell) 

2.1. ‘Religies van het boek’ 

→ Godsdienstsociologie eigenlijk sociologie van religie --> religie > godsdienst 

→ Godsdienst = Jodendom, Christendom en Islam 

→ Centrale stelling: sinds 1960s is religie in het Westen ‘oosterser’ geworden 

2.2. Ontologie, epistemologie en soteriologie van westerse religie (= 3 gelijkenissen) 

→ Ontologie: transcendente persoonlijke God 

→ Epistemologie: geloof 

→ Soteriologie: eeuwig leven in het hemels hiernamaals 

3. Christelijke religie en kerk: kerk niet binnen alle vormen christendom even belangrijk 

→ Katholicisme vs protestantisme: religie is een institutioneel onbemiddelde, persoonlijke band tussen God en 

de individueel gelovige (Protestants religieus individualisme) 

4. Troeltsch over religie en kerk 

4.1. Drie (ideaal)typen van religie: kerk, sekte en mystiek (laatste nogal verwaarloosd, zie les 10) 

4.2. Katholicisme en protestantisme 

5. Drie grondvormen van christelijke religie (Woodhead) 

5.1. Kerkelijk Christendom, Bijbels Christendom en Mystiek Christendom 

5.2. Vergelijking Woodhead en Troeltsch 

6. Religieuze verandering sinds 1960s/1970s 

7. Religie en magie 

LES 4: DE GODSDIENSTSOCIOLOGIE VAN EMILE DURKHEIM 

Durkheim en Fenn 

1. Kernvraag van Durkheims sociologie: “Wat houdt samenlevingen bij elkaar?” (bezorgdheid moderne samenleving) 

1.1. Het antwoord van de vroege Durkheim (positivistisch): De la division du travail social 

→ Voormoderne samenlevingen: mechanische solidariteit 

(geen arbeidsdeling -> religieuze gedeelde voorstellingen) 

→ Moderne samenlevingen: organische solidariteit 

(arbeidsdeling -> economisch-functionele onderlinge afhankelijkheid) 

1.2. Het antwoord van de late Durkheim (cultuursociologisch): Les formes élémentaires de la vie religieuse 

→ ALLE samenlevingen door religie bijeengehouden 

→ Sociale orde = gedeelde religieuze overtuigingen --> periodiek ritueel bekrachtigd 

2. The Elementary Forms of Religious Life (Durkheim) 

2.1. Twee vertrekpunten 

1) Religie niet wegverklaren als slechts illusie uit irrationaliteit of gebrek aan kennis --> te algemeen 

voorkomend verschijnsel 

2) Religie onderzoeken in haar meest elementaire vorm 

2.2. Een religie is een eengemaakt stelsel van geloofsovertuigingen en praktijken m.b.t. heilige dingen, dat wil 

zeggen afgezonderde en verboden dingen - geloofsovertuigingen en praktijken die allen die deze aanhangen 

verenigen in één enkele morele gemeenschap, die kerk wordt genoemd 

2.3. Drie kernelementen: 

1) Sacred things 

2) Beliefs and practices 

3) Moral community/church 

2.4. ‘Sacred things’: heilig vs profaan 



→ Centraal kenmerk: scheiden van ‘heilige’ dingen en ‘profane’ dingen --> onverenigbaar 

→ Heilig = bijzonder, onalledaags, van algemeen publiek belang (meer dan goden en geesten) 

<-> profaan = gewoon, alledaags, van strikt persoonlijk belang 

→ Drie typen heilige dingen: totem, dier en leden 

→ Kenmerken heilige dingen: 

• Omgeven met taboes en rituelen om besmetting door profane dingen te voorkomen 

• Met respect worden behandeld 

2.5. Geloofovertuigingen en riten/rituelen 

→ Riten fundamenteler dan geloofsovertuigingen --> ze doven uit als ze niet periodiek gerevitaliseerd 

worden via collectieve rituelen 

→ Drie typen rituelen 

1) Negatieve ontzeggingsrituelen 

2) Positieve vieringsrituelen(!) (collectieve opbruising/effervescence) 

3) Rouwrituelen (collectieve opbruising/effervescence) 

→ Magie ≠ religie = profane, alledaagse doelen (bindt geen gemeenschap samen) 

3. Durkheim over religie en moderniteit 

→ Probleem: moderne samenleving ≠ homogene gemeenschap DUS religie andere vorm (moeten) aannemen 

→ Moderne ‘religion of humanity’  

▪ Religie kent niet per se goden of geesten --> andere vormen van religie mogelijk: humanisme 

▪ Humanisme omgeeft individu met taboes en beschermt tegen profane of de staat 

4. Durkheims The Individualism of the Intellectuals (1898) 

→ Overgang van vroege naar late Durkheim, naar aanleiding van ‘Dreyfus affaire’ 

→ Alleen religie kan voor morele eenheid zorgen 

→ Mens is tegelijk gelovige en heilige 

5. Durkheim over moderne religie 

5.1. Bellah: ‘civil religion’ = sacralisering van de natie en haar morele waarden via publieke ceremonies, nationale 

symbolen en heilige plaatsen 

5.2. Sciëntisme: wetenschap als religie 

LES 5: DE GODSDIENSTSOCIOLOGIE VAN MAX WEBER 

Campbell en Laermans & Houtman 

1. Weber vs Durkheim 

Weber Durkheim 

Religie als heilsleer: maakt verlossing van het lijden mogelijk Religie als bron van morele consensus en sociale samenhang 

Sociologie waarin motieven van handelende individuen 
centraal staan: methodologisch individualisme 

Sociologie waarin sociale inbedding van individuen centraal 
staat: methodologisch holisme 

Godsdienstsociologie protestants  Godsdienstsociologie katholiek 

Religie: conserverende als transformerende rol Religie conserverende rol 

Protestantisme beslissende bijdrage aan opkomst moderne 
Westen en secularisering 

Katholicisme beschermt individuen beter tegen existentiële 
onzekerheid en zingevingsproblemen dan protestantisme 

2. Weber: drie stellingen 

1) Religies conserveren en transformeren --> handelen aanmoedigen of ontmoedigen 

2) Westen: protestantisme opkomst modern kapitalisme gestimuleerd 

3) Westen: protestantisme bijgedragen aan onttovering van de wereld -> doorbraak modern wetenschappelijk 

wereldbeeld 

3. Religie, conservering en transformatie 

3.1. Webers ‘wisselwachtermodel’ 



→ Mensen handelen op grond van materiële en ideële belangen 

→ Ideële belangen gedefinieerd door religieuze tradities waarvan mensen deel uitmaken 

→ Religie beïnvloedt handelen van gelovigen via ideële belangen die zij voor hen definieert in de vorm 

van heilswegen 

3.2. ‘Ideaaltypen’ 

→ Niet handelen van reëel bestaande individuen MAAR ‘typen’ individuen’ 

→ Komen in werkelijkheid niet in zuivere vorm voor 

→ Geconstrueerd door onderzoeker via combineren van logisch samenhangende handelingsmotieven 

3.3. Magie vs religie 

→ Magie = doelrationele praktijk, alledaagse praktische problemen oplossen, breukvlak natuur – 

samenleving 

→ Magie ≠ religie --> definieert geen handelingsmotieven (route naar verlossing van het lijden) 

3.4. Vier typen religie bij Weber 

1) Criterium 1: aard verhouding gelovige – goddelijke: ascetische vs mystieke religie 

2) Criterium 2: verhouding gelovige – wereld: binnenwereldlijke vs buitenwereldlijke religie 

 Ascetische en binnenwereldlijke religies meer wereldtransformerend potentieel = protestantisme: 

doorbraak moderne samenleving 

4. De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme 

4.1. Protestantisme volgens Weber 

→ Binnenwereldlijk en ascetisch (=protestantse arbeidsethiek) 

→ Predestinatieleer  

  (onbedoelde) economische gevolgen 

→ Binnenwereldlijke ascese (=protestantse arbeidsethiek) 

→ Predestinatieleer: onzekerheid --> economisch succes = teken van uitverkiezing 

 Protestantisme: religieus motief = geest van het kapitalisme --> gunstig cultureel klimaat voor moderne 

kapitalisme 

4.2. De protestantse reformatie en de onttovering van de wereld 

→ Onttovering van de wereld: 2 opeenvolgende fasen 

1) Religieuze verandering als drijvende kracht: radicaal monotheïsme 

2) Moderne wetenschap als drijvende kracht (-> erosie van religie) 

→  

4.3. Protestantisme en natuurwetenschap (Merton) 

→ Protestanten stimuleerden ontwikkeling natuurwetenschap --> motief: de natuur en haar wetten 

vertellen ons iets over Gods verder ondoorgrondelijke bedoelingen met de schepping 

→ Mertons verklaringslogica: (typisch Weberiaans) 

• Stap 1: men neme een religieus wereldbeeld … 

• Stap 2: … dat een handelingsmotief definieert … 

• Stap 3: … wat dan leidt tot een onbedoeld gevolg … 

• Stap 4: … waarbij dat onbedoelde gevolg uiteindelijk een bedreiging wordt voor de bron van 

het oorspronkelijke handelingsmotief 

4.4. Gevolgen van de onttovering van de wereld 

1) Van magie naar technologie: wereld verandert in stelsel van wetenschappelijk kenbare causale ketens 

2) Van religie naar zingevingsproblemen: wetenschap dringt religie terug maar kan haar niet vervangen 

(wel magie vervangen) 

LES 6: SECULARISERINGSTHEORIE I  

Wallis & Bruce en Dobbelaere 

1. Seculariseringstheorie  

1.1. Wortels: 

→ Weber: onttovering 

→ Durkheim: heilige krijgt minder karakter van ‘iets bovennatuurlijks’ (maar verdwijnt niet) 

1.2. Na WO II: seculariseringstheorie 



1.3. 1960/1970s: hoogtijdagen seculariseringstheorie 

1.4. 1980s-heden: kritiek seculariseringstheorie 

2. Wat is secularisering? 

Dobbelaere (3 niveaus) Wallis & Bruce (3 manieren) 

Macroniveau (cultureel pluralisme) Differentiatie  

Mesoniveau (laïcisering en professionalisering) Rationalisering  

Microniveau: meer mensen worden minder religieus Vermaatschappelijking: religie wordt persoonlijke keuze door 
uiteenvallen gemeenschappen 

2.1. Secularisering op macroniveau: differentiatie 

→ Differentiatie = het van elkaar gescheiden raken van ooit onderling verbonden clusters van sociaal 

handelen, waardoor van elkaar gescheiden subsystemen ontstaan 

→ Berger: het hemels baldakijn verdwijnt 

→ Differentiatie gaat samen met culturele pluralisering --> conflictstof 

2.2. Secularisering op mesoniveau: rationalisering 

→ Afnemende invloed religie binnen organisaties, toenemende invloed professionele expertise 

→ Secularisering op meso- (en macro)niveau kan op 2 manieren: (Dobbelaere) 

1) Laïcisering (manifest DUS levensbeschouwelijke gemotiveerd) 

2) Professionalisering/verwetenschappelijking 

2.3. Secularisering op microniveau: vermaatschappelijking 

→ Religiositeit wordt vrije, persoonlijke keuze --> hierdoor afname religieuzen 

→ Religieuze privatisering --> macroniveau: religieuze markt met soevereine consumenten DUS religie 

neemt niet af maar privatiseert & institutioneel onzichtbaar (Luckmann) 

3. Secularisering in context: Wallis & Bruce 

3.1. Twee factoren: religieus en politiek --> hierdoor secularisering niet overal in dezelfde mate 

3.2. Twee scenario’s bij politieke factor: culturele verdediging (P & Ie) en culturele transitie 

LES 7: SECULARISERINGTHEORIE II  

Swatos & Christiano 

1. Het debat over de seculariseringstheorie 

1.1. Stark 

→ Religie neemt niet af, maar verandert slechts, dus geen afname individuele religiositeit 

→ Secularisering als ‘self-limiting process’ 

1.2. Casanova 

→ Seculariseringstheorie bestaat niet & religie die publieke betekenis verliest en privatiseert ook niet 

waar 

→ Deprivatisering van religie 

1.3. Jeffrey Hadden 

→ Seculariseringstheorie = quasi-religieuze doctrine 

→ Incoherent geheel en nauwelijks empirische ondersteuning 

2. Tegenwerping voor West-Europa sinds 1960s: 

2.1. Secularisering op microniveau: religieuze neergang of verandering? 

→ Individuele religiositeit niet afgenomen maar van karakter veranderd 

→ Heilige drie-eenheid meer verstoord 

2.2. Secularisering op meso- en macroniveau: religieuze privatisering op deprivatisering? 

→ Betekenis religie in publieke domein niet afgenomen maar van karakter veranderd 

→ Opkomst politiek debat over godsdienstvrijheid & toegenomen aandacht voor spiritualiteit in 

publieke domein 

2.3. Secularisering op macroniveau: differentiatie of dedifferentiatie? 



→ Minder sprake van afgebakend religieus domein of subsysteem 

→ Spiritualiteit grotere rol in gezondheidszorg, onderwijs, arbeidsbestel 

3. Publieke betekenis van spiritualiteit 

→ Christelijke religie: levensbeschouwelijke rol (politiek) 

→ Spiritualiteit: therapeutische rol (gezondheidszorg en arbeid: business spirituality) 

4. Secularisering vs religieuze verandering: Swatos & Christiano  

→ Meer aandacht voor transities van het éne type religie naar het andere type religie 

→ Religie verdwijnt onder moderne verhoudingen niet, maar verandert, en zal dat vast ook blijven doen 

 

LES 8: RELIGIE EN MATERIALITEIT 

Meyer & Houtman 

1. Ideologische focus in godsdienstsociologie 

1.1. Weber 

→ ‘Higher religiosity’ 

→ Dualistische transcendentie 

→ Ideologie als verklarende factor 

1.2. Durkheim 

→ Vooruitgangsgeloof 

→ Objecten als representaties van ideologie 

1.3. Drie aannames 

1)  Minder aandacht voor materiële religie 

2)  Ideologie <-> materie 

3)  Materiële religie = afhankelijk van/ondergeschikt aan ideologie 

1.4. Operationalisering van religie 

→ Institutionele focus 

→ Focus op christelijke ideologie 

1.5. ‘Spiritual turn’ 

→ Kritiek op rigide definitie religie in termen van instituties 

→ Blijft beperkt tot ideologische dimensie van religie 

2. The material turn 

2.1. Visie: ideologie en materie niet tegengesteld & materie niet ondergeschikt aan ideologie 

2.2. Thing theory: 

→ Mensen geven betekenis aan objecten o.b.v. ideeën -> betekenis verschilt tussen groepen 

→ Materie bepaalt ook zelf welke betekenis we eraan geven: 

1) Beperkt mogelijke betekenissen door haar eigenschappen 

2) Door stabiliteit in staat om betekenis vast te houden --> hierdoor ook lastig uit publieke 

domein te weren 

3) Kan diverse betekeniskaders verbinden 

→ Relationele verhouding tussen ideologie en materie 

2.3. Implicaties voor religie-onderzoek 

1)  Onderzoek naar religieuze fenomenen die lang weinig aandacht kregen 

2)  Nieuwe inzichten over sociale aspecten van religie 

3)  Begrijpen interactie ideologie – materie 

3. Casestudy Dutch Bible Belt 



3.1. Waarom? Verhouding ideologie – materie bij orthodox protestantisme 

3.2. Semiotische posities (hoe verhouding ideologie – materie) 

1)  Iconoclastisch 

2)  Fetishistisch 

3)  Iconisch  

3.3. Protestantisme 

→ Kern protestantse theologie: 

• Tegenstelling geest <-> lichaam 

• God = transcendent (geest) 

• Religie = geestelijk, ideologisch 

• Materie = onbelangrijk voor religie 

→ Gevolg: iconoclasme --> angst voor fetishism en iconen 

→ Bevindingen protestantisme: 

• Iconische en iconoclastische positie tegelijk 

• Relatie geest-materie ambivalent 

3.4. Onderzoeksvragen 

1)  Hoe kunnen we de materiële keuzes die gemaakt zijn bij de bouw van de kerken begrepen worden 

uit de geloofsovertuigingen van de Biblebelt? 

2)  Welke betekenis hebben de kerkgebouwen voor de gelovige? 

3)  Hoe kunnen de betekenissen die aan materie worden toegekend begrepen worden vanuit aan de 

relatie die deze protestanten leggen tussen materie en ideologie 

3.5. Discours 1: profane materie 

→ Profane framing van het gebouw 

→ Ideologische ontkenning materie 

→ Anti-symboliek 

→ Auditorium van het Woord 

→ Conclusie: 

• Materialiteit dient paradoxaal om te benadrukken dat materie niet belangrijk is 

• Materie geen symbolische betekenis 

• Enige functie kerkgebouw: faciliteren van woordverkondiging 

3.6. Discours 2: heilige materie 

→ Uitwisselbaarheid Woord en Bijbel 

→ Kerk als ‘Gods huis’ 

→ Conclusie:  

• Gevoel van eerbied voor Bijbel als gestold Woord van God en voor kerkgebouw waar die 

Bijbel ligt 

• Geldt niet enkel voor leken maar ook voor predikers 

3.7. Één semiotische positie 

→ Geen tegenstelling tussen twee discoursen onder respondenten 

→ Verbinding ideologie en materie 

→ Nadruk op individuele ervaring 

→ Conclusie: 

• Profane en sacrale discours komen beide voort uit gedeelde semiotische positie 

• Centraal: bemiddeling heilig is individueel en verbinding tussen spirituele en materiële 

ervaring 

• Materialiteit soms profaan en soms heilig = logisch 

LES 9: RELIGIOUSLY MIXED MARRIAGES 

Rodrìguez-Garcìa et al. en Cerchiaro et al. 

1. Why to study mixed families? 

1.1. “Mixed couple”: a slippery concept 

1.2. “Mixedness” as a social construction 



2. Mixed couples in sociological debate 

2.1. What integration? 

2.2. What secularization? 

3. What do we study when we study mixed families? 

3.1. Christian-Muslim families as an emblematic case-study 

3.2. Data and methods 

4. Stigmatization and gender implications 

5. Research questions 

6. Marital typology in dealing with religious pluralism 

6.1. The “renunciation” strategies 

6.2. The “closeting” strategies 

6.3. The “conversion” strategies 

6.4. The “spiritual” strategy 

7. For an interpretative model 

LES 10: MYSTICISM AND SPIRITUALITY 

Watts en Watts & Houtman 

1. Spirituality within the sociology of religion 

→ Meeste sociologen: afname religie, toename spiritualiteit --> verklaring = seculariseringstheorie MAAR 

probleem: veronderstellen bepaalde defintie van religie 

→ Troeltsch --> secularisering: overwicht van kerk en sekte --> religie expliciet geloof of doctrine 

→ Sociologen beschouwen spiritualiteit als cultureel incoherent en gebrek aan instituties 

2. Spirituality beyond the sociology of religion: studie naar spiritualiteit = gefragmenteerd 

2.1. Historical studies 

→ Spiritualiteit langdurige religieuze traditie DUS niet nieuw, meerdere historische voorlopers 

→ Troeltsch: mystiek 

2.2. The study of new religious movements 

2.2.1. New age movement 

2.2.2. Human potential movement 

2.2.3. Charismatic Christian movement 

→ Spiritualiteit ≠ cultureel incoherent en = alomtegenwoordig 

2.3. Critical sociology and cultural studies: spiritualiteit = sociaal significant 

3. A cultural sociological conception of religion: combineren definitie religie van Weber en Durkheim 

→ Weber: religie heeft te maken met verklaringen voor lijden 

→ Durkheim: religie heeft te maken met culturele structuren en collectieve rituelen 

4. The religion of the heart --> onderscheid tussen culturele structuren en discoursen 

1) Experiential epistemology (persoonlijke ervaring) 

2) Immanence of God or the superempirical (bereiken via het zelf) 

3) Benevolent God/universe (God wilt niet dat we lijden --> deugd en blijdschap = complementair- 

4) Redemptive self as theodicy (al het lijden = verlossend) 

5) Self-realization as teleology (ultieme doel: zelfrealisatie --> lijden hiervoor noodzakelijk) 

6) Self-ethic (voice from within) (echte zelf --> samenleving en instituties = moreel corrupt) 

7) Virtue is natural 

8) Sacralization of individual liberty (positieve vrijheid) 

9) Mind, body, spirit connection (vijandigheid voor dualiteiten) 

10) Methodological individualism 

5. Spirituality in late modernity 

→ Bricolage ≠ bewijs voor culturele inconsistentie --> alles kan spiritueel zijn: ervaring, heilige, zelfrealisatie 

→ Religie van het hart vindt steun in vele instituties 

6. A future research agenda 

→ Crisis autoriteit wetenschap/experten 

→ Climaatcrisis 



→ Bedreiging liberale democratie 

→ Politieke polarisatie 

→ Economische ongelijkheid 

LES 11: ATHEÏSME EN ANTI-RELIGIOSITEIT 

Ribberink & Houtman en Beekers 

1. Nieuwe paradigma: een nieuw conflict aan de seculiere pool 

 

2. Non-religiositeit vs anti-religiositeit 

2.1. Artikel van Ribberink en Houtman: 

→ Enkel focus op slinkende groep religieuzen = problematisch 

→ Atheïsme en non-religiositeit inwisselbare begrippen 

→ Theoretisch ook problematisch: veranderende ideeën religie = veranderende maatschappelijke 

betekenis van religie 

2.2. Campbell: vroege uitzondering --> sociologen negeren non-religiositeit 

2.3. Twee kwesties van belang: populariteit van atheïstische auteurs & terugkeer religie in politiek debat 

3. New atheism: Dawkins 

4. Seculariseringstheorie over non-religiositeit en anti-religiositeit (Ribberink & Houtman) 

4.1. Karakterisering: 

→ Anti-religieuze atheïsten: religie moet worden geweerd uit publieke domein maar anti-religiositeit 

niet (deprivatisering van ongeloof) 

→ Non-religieuzen: zowel religie als anti-religiositeit moet worden geweerd uit publieke domein 

(godsdienstvrijheid en privatisering van religie) 

4.2. Seculariseringstheorie toegepast: religie en anti-religiositeit eroderen samen & polarisatie seculiere pool 

4.3. Verklaring anti-religiositeit 

→ Seculiere afkeer van publieke rol religie 

→ Religie is immoreel (niet irrationeel) 

→ In meest geseculariseerde contexten is anti-religiositeit zeldzaamst (vgl McGrath) 

→ Verzuiling: religie prominent maatschappelijk aanwezig -> sos en lib sterk anti-religieus 

→ Ontzuiling & secularisering: religie erodeert & privatiseert -> sos en lib toleranter tgnover religie 

→ !! Dat door secularisering steeds meer mensen ‘tegen religie’ zouden zijn = Verlichtingsmythe 

→ Ribberink: non-religieuzen vaker anti-religieus in katholieke context 

5. Maar wat dan met post-secularisme? = religie is terug in het centrum van politieke debat en dus gedeprivatiseerd 

5.1. Empirische duiding: 

→ Seculiere groepen die debatteren over religie of ook religieuze stem zelf luider? 

→ Religie in algemeen of vooral moslims en islam? Indien laatste: niet eerder xenofobie/etnocentrisme? 

5.2. Vooral conflict tussen seculiere (nieuw-)linkse en (nieuw-)rechtse groepen en partijen 

6. Islam en christendom in het Westen (Beekers) 

→ Vergelijkende studie over jonge moslim en jonge christenen in geseculariseerde samenleving 

→ Verschillen tussen beide religies overdreven en verharden tot stereotypen 

→ Belangrijke overeenkomsten miskend en verhuld 

7. Twee frames in politiek en onderzoek 

7.1. Het secularistische frame (religie verdwijnt wel nog) 

→ Religie is achterhaald fenomeen, achtergebleven groep, tekort aansluiting 

→ Kenmerken: 

1) Vrijheid en tolerantie = centrale waarden 



2) Afwijzing van orthodoxe en georganiseerde religie als achtergebleven 

→ Veranderingen sinds 2000s: meer ingezet tegen islam 

• Christendom: achterhaald maar saai en onschuldig 

• Islam: achterhaald maar levensgevaarlijke bedreiging voor westerse vrijheden 

7.2. Het allochtonen vs autochtonen frame 

→ Moslim zijn anders dan wij, christenen zijn autochtonen 

→ Opkomst sinds 1990s 

→ Allochtoon: buiten geboren alsmede hun hier geboren kinderen 

→ Allochtone ‘andersheid’ = onveranderlijke essentie en permanente status 

→ ! Contradictie: allochtonen moeten integreren, maar wordt hun onmogelijk gemaakt door hun 

veroordeling tot essentiële andersheid 

→ Xenofoob en racistisch 

8. Conclusie: post-secularisme? 

8.1. Hedendaagse politiek: allochtonen vs autochtone frame grotere rol --> centrale plaats racisme en xenofobie 

dan religie 

8.2. Seculariseringstheorie enkel bevestigd: atheïsme en religie eroderen samen (niet postsecularisering :( 

LES 12: RELIGIEUZE VERANDERING 

Wilkins-Laflamme en Roeland et al. 

1. Davie: ‘Believing without belonging’ 

→ Centrale stellingen: 

1) In UK nog wel religieuze opvattingen (believing) maar binden niet aan kerk (belonging) 

2) Deze discrepantie sinds 1960s enkel toegenomen 

➢ Meer onder jongeren dan ouderen: geen levenscyclus-effect MAAR cohorte-effect 

→ Implicaties debat secularisering en religieuze verandering 

➢ Afname religiositeit sinds 1960s minder dramatisch dan leegloop kerken suggereert 

➢ Steeds groter deel religiositeit buiten kerken 

→ Slechte empirische bewijsvoering 

 Artikel Wilkins-Laflamme (onbewuste toetsing Davies theorie) 

→ Vraagstelling: 

1) Nemen kerkgang en bidden (belonging) inderdaad scherper af dan christelijke 

geloofsovertuigingen (believing)? 

2) Ontwikkelt deze discrepantie zich hetzelfde voor katholieken en protestanten? 

→ Theorie vatbaarheid katholicisme en protestantisme voor secularisering en geloofsafval 

➢ K: nadruk gemeenschap = rem afval & afzetting tegen seculariserende tendenties 

➢ P: nadruk individuele band God = faciliteert afval & geen massief blok tegen secularisering 

➢ Believing without belonging = katholiek verschijnsel 

→ Bevindingen:  

• Afname aantal religieuzen scherper voor protestanten dan katholieken 

• Toename kerkbezoek en bidden bij protestanten (remaining religious core) 

• Geloofsovertuigingen sterker bij beide maar vooral onder protestanten 

1.1. Davie: eigenlijk twee theorieën 

1) Christelijk geloof minder afgenomen dan kerkelijke inbedding --> theorie over de-institutionalisering 

christelijke religie (SWL bevestigd) 

2) Religieuze orthodoxie steeds meer plaatsgemaakt voor spiritualiteit = spiritual turn 

➢ Believing = religieuze gevoelens en ervaringen 

➢ Belonging = religieuze orthodoxie 

2. Religieuze verandering sinds de 1960s 

2.1. Luckmann en de godsdienstsociologie 

→ Privatisering 

→ Religieuze markt i.p.v. kerken 

→ Bricolage en syncretisme = strikt persoonlijke privé-religies 



2.2. Religieuze verandering: twee cruciale onderzoeksvragen (Roeland en Houtman) 

1) Welke vormen van religie zijn vandaag populair onder jongeren, en worden door moderniteit 

blijkbaar eerder aangewakkerd dan ondergraven? 

2) Hoe kan dat proces begrijpen? 

2.3. Verschillen tussen de drie typen religie 

→ E en IS vs NA: transcendente persoonlijke God waarin je moet geloven vs immanente macht, kracht of 

energie die je moet ervaren 

→ IS vs NA: absolutistisch/fundamentalistisch vs relativistisch 

2.4. Overeenkomsten tussen de drie typen religie 

→ Religieuze instituties en tradities ≠ serieus --> mensenwerk en dus bijzaak 

→ Gaat om sacrale/om God zelf 

→ Identieke interpretatie van religieus pluralisme 

→ Identieke reactie op deze vermeende inauthenticiteit 

2.5. New Age 

→ Perennialisme: uiteindelijk verwijzen alle religieuze tradities naar dezelfde eeuwige spirituele 

waarheid, die van de ‘zelfspiritualiteit’ 

→ Religieuze tradities en instituties = bijzaak 

2.6. Evangelicalisme 

→ Revitaliseringsbeweging binnen protestantisme 

→ Diverse kerken en stromingen maken elkaar ongeloofwaardig --> zoektocht naar ‘zuivere’ religie via 

radicalisering van protestantse notie geloof als strikt persoonlijke band met God 

→ Persoonlijke ervaring  

2.7. Islamitisch salafisme 

→ Islamitische revitaliseringsbeweging gebaseerd op letterlijke interpretatie van Koran 

→ Meest radicale vorm van zoektoch naar pure, echte, authentieke Islam 

→ Kritiek op verschillende Islamitische tradities 

2.8. Islamitisch salafisme, mondialisering en migratie 

→ Door immigratie westen: islamitische identiteit saillanter geworden 

→ Kritiek op oudere generatie wegens hun vermenging van islam met (nationale) cultuur 

→ Stimuleert zoektocht naar echte, pure, zuivere en universele Islam 

2.9. Verschillen met Luckmanns privatiseringstheorie 

→ Deze drie vormen niet zo radicaal geïndividualiseerd 

→ Instituties inderdaad problematisch en verwerpen MAAR hiervoor komen netwerkachtige 

organisatievormen in de plaats 

3. Wat doen moderniteit en religieus pluralisme met religie? 

3.1. Berger: neergang religie 

3.2. Luckmann: religieuze privatisering 

3.3. Roeland en Houtman: religieuze purificatie = pogingen om religie te zuiveren van invloed particularistische 

instituties en tradies en aldus te komen tot ‘echte’ en ‘zuivere’ religie 
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