
DEEL 1:  SECULARISATIE EN ZENDING





2. Secularisatie

2.1 INLEIDING

Eigenlijk is er maar één ding met zekerheid over secularisatie1 te zeggen en dat is
dat het moeilijk lijkt om vast te stellen wat er nu eigenlijk precies mee bedoeld
wordt.2 Regelmatig werd en wordt dan ook de suggestie gedaan om het begrip af te
schaffen. Desalniettemin blijft de term opduiken in sociologische en theologische
discussies wanneer men het heeft over de modernisering en ‘onttovering’ van de
wereld, de betekenis van de moderniteit en ook de vraag of de religie door dit alles
zal verdwijnen.3 In het algemeen wordt met de secularisatie bedoeld: ‘het verminde-
ren van betrokkenheid op een andere, beslissende werkelijkheid’.4 Een belangrijk
gevolg hiervan is, dat het alles overkoepelende ‘hemels baldakijn’ (P.L. Berger), de
heelheid van de wereld die met de Godsidee gegeven is, in verval raakt. De samen-
hang van de religieuze kosmos gaat verloren door een proces van rationalisering en
differentiëring en daardoor ontstaan er gebieden in samenleving en cultuur met een
eigen dynamiek en een eigen autonomie.

Een stelling die ten grondslag ligt aan dit boek is dat Hoekendijk, Margull en
Lange in hun denken sterk beïnvloed zijn door in hun tijd geldende opvattingen over
secularisatie en dat het begrip wereld in hun missionaire ecclesiologie duidelijk de
sporen draagt van dit secularisatiediscours. Het doel van dit hoofdstuk is niet om de
vraag te beantwoorden of men terecht van secularisatie spreekt en zo ja wat het dan
precies betekent, maar om na te gaan hoe het spreken over secularisatie gefunctio-
neerd heeft in de theologie van de twintigste-eeuw, met name bij Hoekendijk, Mar-
gull en Lange.

In paragraaf twee van dit hoofdstuk gaan we kort in op de ontstaansgeschiedenis
van het begrip secularisatie.

In paragraaf drie maken we duidelijk dat het begrip secularisatie vooral een rol
speelde en speelt in de analyse van de overgang tussen Middeleeuwen en Moderne
Tijd, en van de verhoudingen tussen christelijke cultuur en moderniteit. In deze

1 Vgl. in verband met de definitie van het begrip: Dekker in Dekker z.j., 32: ‘Secularisatie is een

proces waardoor (aspecten of sectoren van) het leven en samenleven van de mensen onttrokken
wordt (worden) aan de overheersing of begeleiding of invloed van godsdienstige instituties en sym-
bolen.’ Een omschrijving biedt ook Charles C. West, in: West 1966, 343: ‘the withdrawal of areas of
life and thought from religious - and finally also from metafysical - control, and the attempt to un-
derstand and live in these areas in the terms which they alone offer.’ Vgl. ook het overzicht dat G.E.
Meuleman geeft in Dekker z.j., 16vv., alsmede O. Chadwick (1975, 17) die dit proces gedefinieerd
heeft als: ‘The growing tendency in mankind to do without religion, or to try to do without religion.’

2 Zie bijv. J. Sperna Weiland, geciteerd bij Houtepen 1997, 37: ‘Het (secularisatie, fap) is één van die
vage woorden, die zich aandienen, wanneer het denken ophoudt.’

3 In het vervolg van ons onderzoek (zie deel 3) gaan wij er van uit dat secularisatie wel tot privatise-
ring van religie leidt, maar dat het proces van rationalisering en functionalisering (kenmerkend voor
de Verlichting) niet noodzakelijkerwijs de religiositeit van mensen vermindert of doet verdwijnen.
Vgl. vHarskamp 1991, 14vv.; Hoedemaker 1998, 2 en Van Rooden in: Dekker z.j., 112.

4 Dekker 1987, 109.
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analyse suggereert secularisatie dat er een zekere competitie bestaat tussen christe-
lijk geloof en moderne rationaliteit.

De oorspronkelijke politiek-maatschappelijke lading van het woord werkt dan
door in algemeen culturele zin.

In paragraaf vier proberen we aannemelijk te maken dat de term secularisatie in
feite te maken heeft met een dieper gelegen crisis, een structurele storing in de wes-
terse cultuur waar men in de moderniteit voortdurend mee geworsteld heeft. De
Verlichting blijkt, zo wordt hier gesteld, veel meer een gevolg en een symptoom van
deze crisis te zijn. Secularisatie heeft ten diepste te maken met de pogingen om een
wereldbegrip te construeren etsi Deus non daretur, dat wil zeggen, losgemaakt van
haar religieus metafysische kader.

In paragraaf vijf laten we zien dat deze constructie van de wereld in het moderne
denken vanaf de negentiende eeuw vooral historiserend is. Volgens de toen geldende
opvattingen in de filosofie is de wereld vooral geschiedenis en zij ontwikkelt zich
als historisch proces.

In paragraaf zes laten we zien op wat voor manier dit secularisatiebegrip is op-
genomen in de zgn. secularisatietheologie.

In paragraaf zeven overzien we het geheel van dit hoofdstuk en maken we een
voorlopige balans op.

2.2 OORSPRONKELIJK GEBRUIK

Voordat we ons verder verdiepen in het secularisatiediscours willen we eerst kort de
oorsprong en de betekenis van het begrip secularisatie belichten.

Oorsprong
Het woord secularisatie is een afgeleide van het Latijnse woord saeculum, dat kan
worden vertaald met zowel ‘eeuw’ als ‘wereld’.5 J. Schipper heeft in een studie over
de ‘Theologie van het Saeculum’ aangegeven dat dit woord ook met ‘geschiedenis’
kan worden vertaald in de zin van ‘zich in de tijd realiserende werkelijkheid’. Men
moet daarbij wel bedenken dat dit begrip meer de ‘heden geschiedende en de nog
toekomstige werkelijkheid aangeeft dan “historie” in de zin van verleden tijd of in
de zin van de wetenschappelijke reflectie op het verleden’.6 In het Nieuwe Testa-
ment is het Griekse αιων  het taalkundig equivalent van saeculum. Schipper merkt
op dat dit woord binnen het Nieuwe Testament vaak een wat negatieve gedachte-
inhoud heeft. Het heeft betrekking op het voorbijgaande en het voorlopige, maar ook
op het boze en broze van dit bestaan. In die zin heeft het naast een historische ook
een fysiek ruimtelijke betekenis.


5 Vgl. Meuleman a.a., 16 en Schipper 1974, IIv.
6 Idem, III.
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Gebruik
Tot voor kort ging men er van uit dat het begrip ‘secularisatie’ voor het eerst gebe-
zigd zou zijn in het kader van de vrede van Westfalen.7 Tijdens de vredesonderhan-
delingen kwam de vraag aan de orde hoe de keurvorst van Brandenburg schadeloos
gesteld zou kunnen worden voor het afstaan van zijn gebied aan Zweden. Een mo-
gelijke oplossing was het aan de keurvorst toekennen van bepaalde geestelijke ter-
ritoria die tot dan onder het toezicht van de katholieke kerk hadden gestaan. Natuur-
lijk betekende deze ruil een inbreuk op een andere orde, te weten die van ‘het Heili-
ge Roomse Rijk’. Omdat men naar roomse zijde de indruk wilde geven dat het hier
slechts om een incidentele en voorlopige ingreep ging, die het gezag van Rome
onverlet liet, zocht men een term waarachter men de politieke drijfveren zoveel
mogelijk zou kunnen verbergen en met behulp waarvan men de liquidatie zou kun-
nen loochenen terwijl men haar voltrok8 en dat was de term secularisatie. Uitgaande
van deze ontstaansgeschiedenis is het dus niet verwonderlijk dat het begrip in dis-
cussies vaak de bijklank van ‘illegitieme onteigening’ kreeg.9

Een andere, eerdere, oorsprong van het begrip is echter terug te vinden in het
kerkelijke canonieke recht.10 Er is daar sprake van secularisatie als iemand van een
kloosterorde, als regularis, overgaat naar een wereldse orde en canonicus wordt.
Volgens het kerkelijk recht liet zo iemand zich ‘seculariseren’. De betrokken gees-
telijke maakte niet langer deel uit van de kloosterorde, maar van de zgn. wereld-
geestelijkheid. In dit verband had het woord niet zozeer de betekenis van illegitieme
onteigening, maar bedoelde het wel de eenheid en ongebrokenheid van het Corpus
Christianum te benadrukken.

Uit het voorafgaande kunnen we afleiden dat het gebruik van het begrip secula-
risatie niet alleen een politieke trouvaille was, welke de feitelijke onteigening van
kerkelijke goederen moest versluieren, maar ook een begrip dat in beginsel te maken
had met het onderscheid tussen ‘geestelijk’ en ‘wereldlijk’. In alle betekenissen was
het kerkelijke aspect het centrale oriënteringspunt. Secularisatie betekende aanvan-
kelijk dus: weg van de kerk, de kerkelijke eigendomssfeer, de kerkelijke gezagsaan-
spraken naar een ‘vrije’, dat is niet kerkgebonden situatie, op het gebied van de
politieke en juridische instellingen, maar bijvoorbeeld ook op het vlak van de cul-
tuur.

2.3 INTERPRETATIE EN LEGITIMATIE

Met een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de term secularisatie hebben
we overigens nog niet duidelijk hoe het begrip feitelijk gefunctioneerd heeft. Eigen-


7 Wij volgen hier in grote lijnen de weergave van Nijk 1968, 18v., die zich, zoals de meesten, beroept

op het grote werk van J.G. von Meiern: Acta Pacis Westphalica Publica, Hannover 1734, II Teil,
SS.5.

8 Zie idem, 19.
9 Zie idem, 18.
10 Vgl. Marramao a.a, 1133v., die aan de hand van een artikel van H.W. Strätz laat zien dat het begrip

saecularisatio al opduikt in de kanonistischen Disputen aan het einde van de 16e eeuw.



10

lijk zijn er verschillende benaderingen mogelijk, verwerkingen van wat secularisatie
genoemd wordt.

Interpretatie
In feite komt met iedere definitie van secularisatie ook een interpretatie mee.11

Daarmee bedoelen we een benadering van de spanning tussen geloof en moderne
rationaliteit die tegelijkertijd ook een verklaring voor deze spanning tracht te bieden.

Iedere visie op secularisatie is dus eigenlijk een ideologie in de zin zoals de
socioloog Van Harskamp het formuleert: ‘een min of meer samenhangend geheel
van voorstellingen en ideeën, met behulp waarvan mensen de veelheid van gegevens
die op hen afkomen selecteren en ordenen’.12 Met andere woorden: in de verschil-
lende secularisatiebegrippen hebben we als het ware te maken met rasters die op de
werkelijkheid gelegd worden, kaders waarbinnen bepaalde ontwikkelingen hun
plaats en betekenis krijgen.

Op grond van de hierboven beschreven oorsprong van secularisatie is het niet
verwonderlijk dat het begrip, analoog aan de oorspronkelijke betekenis, vaak ge-
bruikt is om een vermeende competitie, een soort territoriale strijd te beschrijven
tussen religie en wereld. Belangrijke stimulansen die tot deze benadering geleid
hebben zijn uitgegaan van Max Weber,13 die de ‘geest’ van het kapitalisme terug-
voerde op de ethiek van het calvinistische protestantisme. Ook moet hier Ernst
Troeltsch genoemd worden, die secularisatie reeds opvatte als een cultuurfilosofi-
sche categorie.14 De algemene opvatting was dat secularisatie ten koste gaat van de
religie en dat de moderne cultuur uiteindelijk het resultaat is van deze strijd.15 Secu-
larisatie dwingt, aldus deze visie, die ook wel omschreven wordt als de klassieke
secularisatiethese,16 filosofie en theologie om metafysische voorstellingen los te
laten en het accent te leggen op het concrete leven, de menselijke verantwoordelijk-
heid en de geschiedenis. Dit secularisatiebegrip diende vervolgens ook om bepaalde
ontwikkelingen te legitimeren binnen het spanningsveld dat ontstaan was tussen
moderne rationaliteit en christelijk geloof. En het behield in feite de betekenis die
het ook oorspronkelijk had. Alleen ging het nu niet om het onttrekken van goederen
aan de kerk, maar om het onttrekken van levensgebieden aan de invloedssfeer van
metafysische systemen en opgelegde structuren. Als voorbeeld van deze benadering


11 Houtepen 1997, 37: ‘ “Secularisatie” is (...) een omvattend, wellicht te omvattend, sleutelwoord voor

een althans tot dusver typisch westers begrip en fenomeen, waarvan nauwelijks een definitie is te
vinden, die niet zelf ook de interpretatie ervan bevat.’

12 vHarskamp 1991, 12. Van Harskamp voegt hier aan toe dat een mens zonder ideologie, dat wil
zeggen zonder ordenend ontwerp, in deze werkelijkheid niet kan leven. Hij schrijft (t.a.p.): ‘Mis-
schien zouden we zonder ideologie hooguit de ervaring opdoen van een volstrekte chaos.’

13 Zie Marramao a.a., 1138v.
14 Zie Nijk a.w., 31vv. en 66v.: ‘zijn belangstelling (van Troeltsch, fap) gaat vóór alles uit naar de

vraag hoe bepaalde cultuurelementen vanuit een religieuze context hebben doorgewerkt in een niet-
religieuze context.’

15 Hoedemaker 1998, 1, die deze benadering overigens afwijst, beschrijft het als volgt: ‘the term
secularization presupposes that there is something like a territorial battle between religion and
world, that religion is forced to yield more and more ground in that battle, and that modern culture is
largely a product of this.’

16 Zie voor het hedendaags debat rondom de secularisatiethese, vHarskamp 2000, 18vv.
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bespreken we nu eerst de discussie tussen Hans Blumenberg en Wolfhart Pannen-
berg over het ontstaan van de moderniteit.

Blumenberg
Reeds in de titel van het boek - de ‘legitimiteit van de Nieuwe Tijd’17 - gaat Blu-
menberg in op een zijns inziens onterechte vooronderstelling, welke met het ont-
staan van het begrip secularisatie gegeven is, namelijk, dat het bij het tot stand ko-
men van het moderne wereldbeeld in feite om een illegitieme annexatie van christe-
lijke gedachtegoed gaat. De Moderne Tijd moet, volgens Blumenberg, op haar eigen
merites beoordeeld worden, want op het breukvlak van Middeleeuwen en Nieuwe
Tijd werden vragen gesteld die nooit eerder gesteld waren. Bovendien bleken de
antwoorden die op deze vragen gegeven werden ontoereikend. Het gevolg was vol-
gens Blumenberg dat: ‘Die Welt die immer weltlicher wurde, war Subjekt von so
extensiven Undeutlichkeit wie das Impersonale in dem Satz Es regnet.’18

Blumenberg gaat in zijn analyse terug tot de tijd van de gnostieken. De kern van
het probleem in de relatie God-mens-wereld was, aldus Blumenberg, de vraag naar
de herkomst van het kwaad. Als God de wereld goed geschapen heeft en als God
zelf ook goed is, waar komt dan het kwaad vandaan? Deze vraag ligt volgens Blu-
menberg ten grondslag aan de zogenaamde theodicee, de rechtvaardiging van God
tegenover de mens. De prijs voor deze rechtvaardigingsleer was dat de hypotheek
van de zonde volledig bij de mens kwam te liggen.19 De oorsprong van het kwaad
kon niet ontstaan zijn in de door God geschapen en onderhouden wereld, maar
moest in verband gebracht worden met de verantwoordelijkheid van de mens.

Door deze eenzijdige nadruk op de menselijke verantwoordelijkheid verzwakte
de relatie van de mens met de wereld en met de transcendente ordeningsgrond achter
de wereld. Het enige wat overbleef was, aldus Blumenberg, de gerechtvaardigde,
maar ook willekeurige en verborgen God, de Deus absconditus. En omdat God
onberekenbaar en Zijn wereld onbetrouwbaar geworden was, werd de mens als het
ware op zichzelf teruggeworpen en zelfhandhaving zijn Daseinsprogramm.20 Zowel
het hypothetisch atheïsme als het rationele deïsme zijn volgens Blumenberg vanuit
deze ontwikkelingen te verklaren. Aan de hand van een analyse van het curiositas-
begrip laat Blumenberg vervolgens zien dat de wereld uiteindelijk als pure materie
voor menselijke doeleinden en menselijk onderzoek gebruikt werd en het vooruit-
gangsgeloof21 uiteindelijk in plaats kwam van de theodicee. Het ligt niet binnen het
bestek van ons eigen verhaal om Blumenberg hier verder te volgen. Voor ons is het
belangrijk te weten hoe het geseculariseerde wereldbegrip volgens Blumenberg is
ontstaan en hoe het volgens hem in zijn moderne gedaante gedefinieerd kan worden:

17 Voor recensies van en reacties op het werk van Blumenberg zie: Löwith 1968; Gadamer 1968;

Pannenberg 1972; Sölle 1973; Jaeschke 1976; Sparn 1984.
18 Blumenberg a.w., 12.
19 Blumenberg laat dit zien aan de hand van de predestinatieleer van Augustinus. Zie idem, 146v.
20 Idem, 151.
21 Blumenberg plaatst het moderne vooruitgangsgeloof niet in het verlengde van de christelijke escha-

tologie zoals bijv. Karl Löwith dat doet (vgl. Löwith 1953). Het vooruitgangsgeloof is naar zijn me-
ning geen ‘geseculariseerde eschatologie’, maar richtsnoer voor menselijk handelen oftewel een in-
strumentalisering van de antropodicee tegenover de willekeurige macht van God.



12

respectievelijk als een poging tot menselijke zelfhandhaving tegenover een wille-
keurige God en als pure materie welke zich vormt naar de menselijke wil. God en
mens werden concurrenten en uit de melancholie over de onbereikbaarheid en wille-
keurigheid van het goddelijke ontstond volgens Blumenberg de functionele weten-
schapsidee.

Wolfhart Pannenberg22

Als het waar is dat de Moderne Tijd zo ‘antithetisch’ ontstaan is, als legitieme op-
stand tegen het rigide en absolutistische christelijk geloof, moeten we dan niet iedere
poging om vanuit de theologie een moderne definitie van wereld te formuleren bij
voorbaat als achterhaald en illegitiem van de hand wijzen?23 Of is de christelijke
theologie toch ook mede erflater geweest van het moderne denken en zijn er in de
overgang van de Middeleeuwen naar de Moderne Tijd ontwikkelingen in het chris-
telijk denken aan te wijzen die deze omslag mede veroorzaakt hebben?

In een reactie op het boek van Blumenberg vraagt Pannenberg zich af of de
rechtvaardiging van God in de theologie werkelijk zo ten koste is gegaan van de
mens als Blumenberg heeft verondersteld. Naar zijn overtuiging was niet de theodi-
cee de oorzaak van de benarde situatie waarin de mens aan het eind van de Middel-
eeuwen verzeild raakte, maar het kerkelijk gezag dat absolutistische trekken ver-
toonde en onberekenbaar geworden was. Pannenberg verschilt bovendien met Blu-
menberg van mening ter zake van de betekenis en de functie van de verzoeningsleer
aan het eind van de Middeleeuwen. God werd, aldus Pannenberg, niet gerechtvaar-
digd ten koste van de mens, maar de relatie tussen God en mens werd verzoend door
Gód die de schuld en de ellende van de wereld op zich heeft genomen en zo be-
vrijdt.24 Het was het geloof in de incarnatie van God waardoor het zelfbewustzijn
van de moderne mens kon gaan groeien, aldus Pannenberg. Juist de verbinding
welke via de christologie tussen de transcendente scheppergod en de onzekere mens
tot stand kwam creëerde de ruimte voor het moderne individu.25 Het menselijk sub-
ject kreeg door de christologische ‘rechtvaardiging’ voldoende distantie ten opzichte
van de wereld om ín die wereld vrij te kunnen handelen.

Bij de geboorte van de Moderne Tijd ging het, volgens Pannenberg, dus niet
zozeer om de bevrijding van de mens tegenover een almachtige God en Zijn wille-
keur maar om de verlossing uit ‘(...) die Positivität des kirchlichen Heilssystems, der


22 De positie van Pannenberg sluit in feite aan bij de zgn. secularisatietheologie die wij verderop in dit

hoofdstuk zullen bespreken.
23 Zie Pannenberg a.a., 114: ‘Hat sich die Moderne vom Christentum gelöst, oder ist das christliche

Erbe in verborgener Weise immer noch konstitutiv für die anscheinend so gänzlich säkulare Lebens-
form der sogenannten westlichen Welt, sei es als das verschwiegene Kapital, von dem sie entgegen
aller zur Schau getragenen Weltlichkeit zehrt, sei es als Ermächtigung zu eben diesem säkularen
Leben? Die Antwort auf diese Frage entscheidet darüber, ob man als neuzeitlicher Mensch ohne
Bewußtseinsspaltung noch Christ und ob man als Christ ohne Verlust der christlichen Integrität neu-
zeitlicher Mensch sein kann.’

24 A.a., 120.
25 Vgl. Dupré 1993, 38 die beschrijft hoe bijvoorbeeld de beweging van Franciscus van Assisi met de

devote aandacht voor de mens Jezus van Nazareth door die concentratie ook oog kreeg voor het in-
dividu in het algemeen.
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kirchlichen Autorität, die dem Spätmittelalter für einer rationalen Rechtfertigung
unfähig galt’.26

Legitimatie
Ten aanzien van de hierboven geschetste discussie zou kunnen worden gesteld dat
Blumenberg en Pannenberg allebei van mening zijn dat de moderne mens iemand is
die zichzelf heeft moeten bevrijden van de controle van metafysische systemen of
metafysisch gesanctioneerde instituten. Zij stemmen ook overeen in de opvatting dat
dit bevrijdingsproces ontstaan is vanuit een diepe crisis die de westerse cultuur als
geheel betrof. Maar de centrale vraag en het centrale discussiepunt is en blijft de
vraag of de Nieuwe Tijd al dan niet christelijk legitiem mag of moet worden ge-
noemd. Met andere woorden: de discussie bevestigt juist op subtiele wijze het on-
derscheid tussen een hogere orde en de profane wereld. Wat blijft is een soort dub-
belheid: men voelt zich gedwongen om het ontstaan van de Nieuwe Tijd te verklaren
vanuit een beweging waarin men zich tegen het christendom en het christelijk geloof
heeft afgezet, dan wel als een gebeurtenis die uit het wezen van het christendom te
verklaren is. De analyse van de onzekere situatie van de mens aan het begin van de
moderniteit, zoals die in de discussie tussen Blumenberg en Pannenberg onder
woorden wordt gebracht, blijft steken in een tegenover elkaar stellen van twee in-
vloedssferen. De interpretatie moet vervolgens leiden tot legitimatie.

Competitie
In feite is deze lijn in het gangbare secularisatiediscours verder doorgetrokken tot in
een bepaald soort competitiedenken. Het gaat dan niet meer om een cultuurhistori-
sche vraag naar de oorsprong van de Moderne Tijd, maar om een discussie waarin
de hierboven beschreven dubbelheid doorslaat in een tegenstelling. Secularisatie is
dan inderdaad een strijdkreet geworden. In het ene geval - uitgaande van het goed
recht van de moderniteit - een triomfkreet over de bevrijding van de mens uit een
positie van onmondigheid. En in het andere geval - uitgaande van het zinsverband
van het christelijke geloof - een weeklacht over de rebellie tegen God en het afwij-
zen van het christelijk geloof. De vraag moet echter worden gesteld of dit competi-
tiedenken ons verder helpt bij het zoeken naar een verklaring voor het ontstaan van
de moderniteit.

Daar komt bij dat dit competitiedenken vruchteloos blijkt wanneer men de bete-
kenis van de moderniteit wil evalueren met het oog op kerk en theologie. Het werkt
eerder verlammend dan verhelderend of stimulerend. Want de ideologie, het ‘ver-
haal’ dat schuil gaat achter dit gebruik van de term secularisatie gaat er enerzijds van
uit dat geloof, kerk en religie minder betekenis krijgen, maakt het tegelijkertijd ook
mogelijk om de ontkerkelijking van de samenleving als een onwettig vergrijp van
een ‘moderne heidendom’ te interpreteren. De godsdienstsocioloog Volker Drehsen
heeft het als volgt geformuleerd:


26 Pannenberg a.a., 125.
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‘De betrekkingen tussen godsdienst en maatschappij worden inzet van een cultuur-
historische tweekamp waarin de kerkelijke belangen van een geloof dat zijn positie
wil handhaven, en de seculaire belangen van een wetenschap die de geloofsmentaliteit
door haar eigen geesteshouding wil vervangen, onverzoenlijk tegenover elkaar staan.
En aan beide kanten wordt gezwaaid met de rode vlag van de secularisatiegedachte als
met een ideologisch sein.’27

Drehsen is van mening dat de gesloten gedachtegang van dit competitiedenken in
hoge mate haar werkelijkheidsontsluitende kracht verloren heeft en dat ze daarom
ook aan revisie toe is.

Hij noemt in dit verband een aantal bezwaren tegen het gebruik van de term
secularisatie:28

1. In de hierboven beschreven gedachtegang wordt godsdienstigheid gelijkgescha-
keld met kerkelijkheid, en religie buiten de kerk wordt meestal verzwegen.29 Deze
beperking maakt het onmogelijk om een goed zicht te krijgen op religie en gods-
dienstigheid.
2. Omdat de samenleving bij voorbaat als geseculariseerd wordt geëtiketteerd, kan
er in die samenleving ook weinig gebeuren dat het voortgaande proces openbreekt.
Wat men beschrijft kan niets anders betekenen dan dat wat het etiket tevoren reeds
aangaf.
3. De term secularisatie veroorzaakt een vertekend perspectief, veranderingen
worden als verlies geïnterpreteerd.
4. Door de fixatie op (on)kerkelijkheid is het gevaar groot dat men vervalt in gene-
ralisaties. Echter, functieverlies van ‘godsdienstige instituties of symbolen’ betekent
nog niet dat religie of godsdienstigheid verdwijnen.

Samenvattend moeten we constateren dat vooral een specifieke uitwerking van
de klassieke secularisatiethese, welke het denken in twee invloedssferen als uit-
gangspunt neemt, teveel een gesloten interpretatiecategorie is en dus weinig moge-
lijkheden biedt om de ontwikkelingen die geleid hebben tot de moderniteit te verkla-
ren. De discussie blijft gevangen in een bepaald dualisme waardoor de kern van het
probleem, die met de term secularisatie wordt aangeduid, niet zuiver in beeld komt.
En de kern van het probleem is dat de wereld haar oorspronkelijke heelheid is kwijt-
geraakt. Ook als men niet kerkcentrisch maar vanuit de wereld probeert te denken
blijft men steken in een onvruchtbaar tegenover elkaar stellen van geloof en moder-
ne rationaliteit.

2.4 INTERPRETATIE EN CONSTRUCTIE

De vraag die voor ons onderzoek van belang lijkt is dus niet of men nog wel gelovi-
ge kan of mag zijn in een moderne tijd, maar wat de gevolgen zijn van het feit dat de
wereld niet meer binnen een religieus-metafysisch kader begrepen kan worden. Het


27 Drehsen 1975, 249.
28 Idem, 252.
29 Vgl. ook vHarskamp 1991, 23.



15

gaat ook niet om het bestaansrecht van de kerk maar om het zelfverstaan van de
mens en de samenleving in een wereld zonder God. Eigenlijk is het woord seculari-
satie, in zijn letterlijke betekenis, in deze benadering minder op zijn plaats. Want het
competitiedenken wordt losgelaten en er wordt gevraagd en gezocht naar een sa-
menhang die het competitiedenken overstijgt. Het secularisatiediscours, recht ver-
staan, gaat dan niet meer over secularisatie maar over de diepere betekenis van de
moderniteit, namelijk de worsteling met de vraag hoe de wereld als eenheid begre-
pen kan worden zonder God te vooronderstellen, etsi Deus non daretur. Secularisa-
tie als interpretatie leidt dan niet tot legitimatie of competitie maar is dan
(re)constructie van de samenhang van wereld, het zoeken naar een weg die tot heel-
heid leidt.

Op zoek naar samenhang
Zo heeft Louis Dupré in zijn boek Passage to Modernity30 beschreven hoe het ver-
breken van het ‘onto-theologische systeem’, een wereldbegrip dat gefundeerd is in
de vooronderstelling dat God bestaat, niet veroorzaakt werd door één dominante
ontwikkeling, maar het gevolg was van een combinatie van factoren die, ieder op
zichzelf beschouwd, geen bedreiging voor de bestaande synthese vormden, maar
alleen in combinatie met elkaar bijzonder explosief bleken te zijn.

De klassieke Griekse notie van kosmos - als ook het Romeinse natura - berustte
op de gedachte dat de werkelijkheid harmonieus en allesomvattend was. Dit gevoel
van eenheid werd, aldus Dupré, aanvankelijk wel bedreigd door het joods-
christelijke geloof in de Schepper-God die buiten de kosmos bleef, maar in de Mid-
deleeuwse theologie ook weer hersteld met behulp van het dogma dat God door zijn
wijsheid en genade, als ‘Onderhouder’, de wereld bleef dragen. Aan het einde van
de Middeleeuwen kon God echter niet langer gezien worden als de transcendente
oorsprong van de wereld. Hij was onberekenbaar geworden en de mens moest nu
zelf deze heelheid construeren. Dupré schrijft:

‘Only when the early humanist notion of human creativity came to form a combustive
mixture with the negative conclusions of nominalist theology did it cause the cultural
explosion that we refer to as modernity. Its impact shattered the organic unity of the
Western view of the real.’31

Met de eliminatie van het integrerend goddelijk zinsverband raakte echter niet alleen
God maar ook de mens als het ware ‘los’ van de wereld.32 De orde van de natuur
(kosmos) en de orde van de samenleving (polis) vervaagden nu de wereld geen bron
van godsopenbaring meer was en de mens teruggeworpen werd op zijn eigen indivi-
dualiteit.33


30 Dupré a.w.
31 A.w., 3.
32 Dupré heeft het (a.w., 3) over een ‘double break up’ nl. tussen ‘the transcendent constituent and its

cosmic-human counterpart’ en ‘the person and the cosmos (now understood in the narrower sense of
physical nature)’.

33 Toulmin 1990 (1992), 100v. duidt de grootschalige samenhang tussen de orde van de natuur en die
van de samenleving met het begrip kosmopolis (een samentrekking van kosmos en polis): ‘de prakti-



16

Daarom noemt Dupré de moderniteit een gebeurtenis (event) ‘(...) that has trans-
formed the relation between the cosmos, its transcendent source, and its human
interpreter’.34 In aansluiting op Richard Rorty laat hij met behulp van de zogenaam-
de spiegelmetafoor zien hoe deze transformatie tot stand kwam. Plato heeft als eerste
het beeld van de spiegel in overdrachtelijke zin gebruikt om het proces van het ken-
nen te verduidelijken. Echter hij gebruikte de spiegelmetafoor in tegenovergestelde
zin van de moderne denkers: ‘the mind understands itself only by contemplating its
image as reflected by the true reality of the ideas’.35 In de twaalfde eeuw ontwikkelt
zich het beeld van de natuur als spiegel, waarin de menselijke geest God, maar soms
ook zichzelf herkent. In het moderne denken wordt de metafoor vervolgens helemaal
omgekeerd: het denken weerspiegelt de natuur. Het denkende subject construeert
zelf het wereldbeeld. De mathematische waarheid is de waarheid omtrent de wereld
geworden.

Met de moderniteit verliest de wereld haar harmonieuze metafysische fundering.
Terwijl de mens eerst leefde coram Deo, dat wil zeggen vanuit de vooronderstelling
dat God de maatstaf is van alle dingen, moet hij nu zichzelf, zijn eigen subject-zijn,
als uitgangspunt nemen. Hier vinden we de wortels van wat men vandaag de episte-
mologische crisis noemt. In hoeverre is het individuele subject in staat om de wereld
te begrijpen? In zijn zoektocht naar volledige kennis heeft de moderne denker God
los gelaten, maar lukt het hem om middels de menselijke rede meer zekerheid te
krijgen over de hem omringende wereld?36 De onzekerheden van de moderne mens
werden overigens niet alleen door theoretische dilemma’s veroorzaakt. Aan het
begin van de zeventiende eeuw kwam er aan een periode van sociale stabiliteit een
einde. De dertigjarige oorlog, pestepidemieën en een algehele Europese economi-
sche crisis veroorzaakten een fundamenteel gevoel van angst.37 De vrede van West-
falen, die wij reeds genoemd hebben in verband met de semantische oorsprong van
de term secularisatie, betekende in feite de begrafenis van het Corpus Christianum.38

Het feit dat de kerk haar goederen moest afstaan aan de wereldlijke overheid sym-
boliseerde het in verval raken van de metafysische zekerheden van de premoderne
wereld.

De verborgen agenda
Stephen Toulmin heeft de poging van de moderne denkers, om de heelheid van de
kosmopolis middels de rede te herstellen, de ‘verborgen agenda’ van de moderniteit
genoemd. Het rationalisme leek voldoende zekerheid en stevigheid te bieden om het

                                                                                                                                       
sche gedachte dat menselijke aangelegenheden worden beïnvloed door en in de pas lopen met he-
melse aangelegenheden, gaat over in de filosofische gedachte dat de structuur van de natuur een ra-
tionele sociale orde versterkt.’ Vgl. i.v.m. het begrip kosmos en polis ook Dupré a.w., resp. 18v. en
132.

34 A.w., 249.
35 A.w., 79.
36 Dupré a.w., 84 beantwoordt deze vraag ontkennend: ‘the quest for absolute certainty has driven a

wedge between immediate evidence and the rational foundation of evidence. It has weakenend the
bond that links the mind to the outside world, from perception to the thought of perceiving.’

37 Zie voor een beschrijving van deze periode Placher 1996, 34v.
38 Zie Dupré a.w., 12 en Toulmin 1990 (1992), 129vv.
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herstel van harmonie tussen de natuurlijke en sociale orde te ondersteunen. Toulmin
schrijft hierover:

‘Gangbare veronderstellingen over de voorwaarden voor sociale orde en stabiliteit
verschaften een matrix voor overeenkomstige ideeën over de natuur, en in het nieuwe
‘wereldbeeld’ dat na 1700 overtuigingskracht bezat, werden natuur en samenleving
behandeld als bij elkaar behorende, en in gelijke mate rationele “ordes”.’39

Zo kan volgens hem de rationele methode van Descartes gezien worden als een
poging om politieke en godsdienstige tegenstellingen en de daarmee samenhangende
epistemologische crisis te overwinnen.40 Toulmin noemt twee redenen waarom de
methode om theorieën te baseren op heldere en duidelijke begrippen moderne den-
kers als Descartes zo zou hebben aangetrokken. In de eerste plaats was er een in-
strumentele reden. De sterk in opkomst zijnde empirische wetenschappen hadden
behoefte aan heldere en rationele methoden om natuurkundige problemen op te
kunnen lossen. Daarnaast was er, aldus Toulmin, ook nog een intrinsieke reden
waarom men in de wetenschap op zoek ging naar harde argumenten, die even on-
weerlegbaar waren als harde meetkundige bewijzen. In een wereld van ongebreideld
scepticisme wilde men graag met een schone lei beginnen en was er een enorm
verlangen naar oorspronkelijke zekerheden.41

In feite valt er, aldus Toulmin, in de zeventiende eeuw een verschuiving waar te
nemen op vier verschillende gebieden:42

- Een verschuiving van mondelinge naar schriftelijke kennis. Retorica werd ver-
dacht gemaakt, men was niet geïnteresseerd in de vraag ‘Wie gebruikt dit argu-
ment ten overstaan van wie, in welk debat en met welke voorbeelden?’ Daarvoor
in de plaats kwam de formele logica. Geschreven beweringen moesten los van de
context altijd geldig zijn.

- Een verschuiving van bijzondere naar universele kennis. Met name in de ethiek
werd de gedachte gehuldigd dat het goede en rechtvaardige - net als God en vrij-
heid, of geest en materie - voldoen aan tijdloze en universele principes.

- Een verschuiving van plaatsgebonden naar algemene kennis. Niet de lokale
gegevens van etnografen of historici waren van belang maar algemene principes
die overal en altijd geldig zijn. De eisen van de rationaliteit leggen aan de filoso-
fie de noodzaak op te zoeken naar abstracte, algemene ideeën en beginselen,
waardoor bijzonderheden aan elkaar kunnen worden geknoopt.

- Een verschuiving van tijdgebonden naar tijdloze kennis. Tijdgebonden zaken
waren niet - zoals in de Middeleeuwen en de zestiende eeuw - interessant voor
de filosofie. Veeleer trachtte men, aldus Toulmin, blijvende structuren achter alle


39 Toulmin a.w., 139.
40 Zie Dupré a.w.: ‘He (Descartes, fap) hoped to restore the foundations of human knowledge by

converting moral uncertainty into philosophical doubt and doubt itself into a method for attaining
certainty.’

41 A.w., 108. Vgl. ook Dupré a.w., 101 die laat zien hoe ook dichters en kunstenaars op deze wijze te
werk gingen, bijvoorbeeld n.a.v. Cervantes’ Don Quichotte: ‘When meaning is no longer given with
existence, existence itself becomes a quest for meaning.’

42 A.w., 51vv. (engels 30vv.).
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veranderlijke natuurverschijnselen aan het licht te brengen. Het blijvende was in,
het voorbijgaande uit.

Gemeenschappelijke factor in deze verschuivingen was, volgens Toulmin, de over-
gang van een praktische naar een theoretische filosofie waarbij men zich steeds meer
ging toeleggen op abstracte, tijdloze methoden om algemene oplossingen te vinden
voor universele problemen.

2.5 SECULARISATIE EN GESCHIEDENIS

Het is een algemeen gedeelde opvatting dat het secularisatiediscours vooral aan het
begin van de negentiende eeuw gekenmerkt wordt door het opgaan van het ruimte-
lijk denken over de verhouding tussen profaan en religieus in een meer historiseren-
de benadering. Anders gezegd: het onderscheid tussen profaan en religieus wordt
niet opgeheven maar in een historisch kader geplaatst.43 En ook de gedachte dat de
wereld beantwoordt aan tijdloze wetmatigheden wordt steeds meer losgelaten.

Het is niet zo dat men in de voorafgaande periode van de Verlichting geen oog
had voor het historisch aspect van de wereld. En het is ook niet juist dat de historise-
ring van het wereldbegrip pas is doorgedrongen met de ontwikkeling van het negen-
tiende eeuwse historisme. Reeds eerder had men in de Verlichting begrepen dat het
denken, ook het denken over de wereld, een ontstaansgeschiedenis heeft en aan
verandering onderhevig is. Men trachtte echter deze veranderingen, de chaotische
gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis, te systematiseren in altijd geldig geachte
universele principes. Het bijzondere van de ontwikkelingen aan het begin van de
negentiende eeuw is dat men het universele principe uit de verandering zelf afleidde.
De zin van de geschiedenis lag dus niet in een onveranderlijke essentie buiten die
geschiedenis, maar was gelegen in haar voortgang en verandering als zodanig.44

Wat veel filosofen in de negentiende eeuw gemeenschappelijk hebben is de
overtuiging dat de wereldgeschiedenis niet alleen de problemen van de mens zicht-
baar maakt, maar dat in de loop van de geschiedenis ook de oplossingen hiervoor
aan het licht zullen worden gebracht, dit al dan niet met medewerking of door toe-
doen van de mens.45

G.F.W. Hegel (1770-1831)
Exponent van deze manier van denken is G.F.W. Hegel,46 belangrijke vertegen-
woordiger van het logisch of absoluut idealisme. Omdat Hegel nadrukkelijk heeft
gesproken over de zin van de wereldgeschiedenis en hij één van de laatste denkers
van de moderniteit is geweest die een allesomvattend historisch wereldbegrip ge-


43 Vgl. Marramao a.a., 1135 die opmerkt dat het dualisme tijdens en na de negentiende eeuw niet

wordt opgeheven maar op een bepaalde manier blijft voortbestaan. Hij noemt J. von Eichendorf, L.
Feuerbach en K. Marx als voorbeelden.

44 Zie Slootweg 2000, 38v., m.n. n.1.
45 Zie Marramao t.a.p. en bijv. Corneth 1987, 62-67, 422-427, 688-697.
46 Zie i.v.m. Hegel en de betekenis van het historisch besef bijv.: Slootweg 2000, m.n. 38-89 en

Schmidt 1964, 161vv.
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formuleerd heeft waarbij geloof en moderne rationaliteit met elkaar verzoend wer-
den47 voeren wij hem hier nu apart ten tonele. We zullen zijn visie illustreren aan de
hand van zijn Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte.48 Voor Hegel
vormen individuen, volken en tijdperken slechts noodzakelijke doorgangsstadia in
één groot, de wereld omspannend, historisch proces.49 Het zijn overigens wel nood-
zakelijke stadia. Enkelingen en volken doen hun intrede in de geschiedenis en ge-
ven, nadat zij hun doel bereikt hebben, het estafettestokje door aan een volgende
generatie. Echter, op het moment dat zij hun werk doen in de wereldgeschiedenis,
zijn zij datgene wat op dat ogenblik de historische wereldgeest bedoelt te bewerken.
Het proces van de Wereldgeest is ook geen herhaling van hetzelfde, maar ontwikke-
ling, permanente verandering in de richting van een doel.

‘Unter der Sonne geschieht nichts Neues. Aber mit der Sonne des Geistes ist es an-
ders. Deren Gang, Bewegung ist nicht eine Selbstwiederholung, sondern das wech-
selnde Ansehen, das der Geist sich in immer andern Gebilden macht, ist wesentlich
Fortschreiten.’50

De geschiedenis is volgens Hegel zozeer zelfontplooiing van de geest dat zij alle
plannenmakerij van de mens te boven gaat en deze zelfs in haar tegendeel kan doen
verkeren.51 De ideale, de gevormde, mens is dan ook diegene die zijn particuliere
verlangens en gevoelens ingebracht, maar uiteindelijk ook opgegeven heeft ten
gunste van algemene universele ontwikkelingen.52 Ook de volkeren en hun geschie-
denis moeten vanuit dit perspectief begrepen worden. Zodra individuen of volkeren
zich onttrekken aan de werking van de wereldgeest stopt het dialectisch proces van
vereniging en valt alles in tegenstellingen uiteen. Hegel schrijft hierover: ‘In dem
Gegensatze kann (...) der Geist nicht bleiben, er sucht eine Vereinigung, und in der
Vereinigung liegt das höhere Prinzip. Dieser Prozeß, dem Geist zu seinem Selbst, zu
seinem Begriffe zu helfen, ist die Geschichte.’ Wanneer een volk zó ten onder gaat
in de gang van de geschiedenis, is haar bestaan zeker niet voor niets geweest. Iedere
nieuwe volksgeest is een nieuwe trede van de ladder waarlangs de wereldgeest uit-
eindelijk haar doel bereikt, haar vrijheid ontwikkelt.53 Voorwaarde voor de ‘bruik-

47 Na Hegel keerde men zich steeds meer af van metafysische speculaties en zette men zich steeds

meer tot de bestudering van de exacte en empirische feiten.
48 Hegel 1955.
49 Vgl. Hegel 1955, 73: ‘Der Gesichtspunkt der philosophischen Weltgeschichte ist also nicht einer

von vielen allgemeinen Gesichtspunkte, abstrakt herausgehoben, so daß von den andern abgesehen
würde. Ihr geistiges Prinzip ist die Totalität aller Gesichtspunkte. Sie betrachtet das konkrete, geisti-
ge Prinzip der Völker und seine Geschichte und beschäftigt sich nicht mit einzelnen Situationen,
sondern mit einem allgemeinen Gedanken, der sich durch das Ganze hindurchzieht.’

50 A.w., 93.
51 A.w., 98: ‘Es kann auch sein, daß dem Individuum Unrecht geschieht; aber das geht die Weltge-

schichte nichts an, der die Individuen als Mittel in ihrem Fortschreiten dienen.’
52 A.w., 89: ‘Der gebildete Mensch ist der, der allem seinem Tun den Stempel der Allgemeinheit

aufzudrücken weiß, der seine Partikularität aufgegeben hat, der nach allgemeine Grundsätzen han-
delt.’

53 A.w., 95: ‘Der Tod eines Volksgeistes ist Übergang ins Leben, und zwar nicht so wie in der Natur,
wo der Tod des einen ein anderes Gleiches ins Dasein ruft. Sondern der Weltgeist schreitet aus
niedern Bestimmungen zu höhern Prinzipien, Begriffen seiner selbst, zu entwickelteren Darstellun-
gen seiner Idee vor.’
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baarheid’ van de volksgeest is dat ze zich ‘vernünftig’ organiseert in de vorm van de
staat.54 Alleen de volkeren die een staat gevormd hebben spelen volgens Hegel een
rol in de wereldgeschiedenis.55 Middels een geografisch overzicht laat Hegel zien
hoe de wereldgeschiedenis zich ontwikkeld heeft.56 Het is daarbij opvallend dat de
ruimtelijke verscheidenheid van culturen en godsdiensten samengehouden wordt
door de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis en dat de christelijke religie, als
meest zuivere en ware godsdienst, het voorlopige eindpunt van deze ontwikkeling
vormt. De verschillende tijdperken zijn als het ware op een wereldkaart uit te teke-
nen. Chronologie en geografie vallen samen: daar waar de zon opgaat is de wereld-
geschiedenis begonnen en daar waar ze ondergaat vindt ze haar voleinding.

De uiteindelijke vervolmaking zal volgens Hegel plaatsvinden op het moment
dat de menselijke subjectiviteit en het goddelijke met elkaar verzoend zijn in het rijk
van de Geest. Met andere woorden: Hegel is niet alleen van mening dat de wereld-
geschiedenis zichzelf gaandeweg rechtvaardigt, maar dat in dit proces ook het nega-
tieve en onzuivere zal worden opgelost. De geschiedenis is in de gedachtegang van
Hegel dus ook wereldgericht. Het komend koninkrijk dringt niet van buiten de ge-
schiedenis binnen, maar ontstaat immanent binnen het zinsverband van de geschie-
denis als zodanig. Voor Hegel is dit de werkelijke theodicee: de verwerkelijking en
de verwereldlijking van de christelijke Geest in de wereldgeschiedenis.

In feite kan Hegel het geheel van de geschiedenis overzien omdat het geheel hem
bekend is. Hegels geschiedenis is universele geschiedenis, en in zekere zin ook
voltooide geschiedenis. Hiermee bedoelen we niet, dat door zijn filosofie het denken
tot een afsluiting is gekomen zodat alles wat daar op volgt een variant daarvan zou
zijn. Wat we bedoelen is dat Hegel in zijn gedachtegang de poging heeft gedaan om
het gebeuren van de Geest in zijn opeenvolgende etappen tot uitdrukking te brengen
en dat hij van gedachte is dat hij daarmee het wezen van de wereld en de wereldge-
schiedenis begrepen heeft.

2.6 SECULARISATIETHEOLOGIE

Voordat we ons, na een korte evaluatie, gaan verdiepen in het begrip wereld in het
missionaire discours willen we ons nu eerste verdiepen in de receptie van het secula-
risatiediscours in de theologie. We zien dan enkele theologen die het mondig wor-
den van de mens en de teruglopende invloed van kerkelijke instituten positief heb-
ben trachten te verwerken en die zelfs geprobeerd hebben om secularisatie en chris-
telijk geloof in het verlengde van elkaar te plaatsen. In feite knoopt deze paragraaf

54 De revolutie en de reformatie bewerken volgens Hegel in de wereldgeschiedenis dezelfde noodza-

kelijke omwentelingen. Rond 1820 schrijft hij dat het herstellen van de monarchie in Frankrijk niet
de rust heeft gebracht die men ervan verwachtte, dat in de landen van de reformatie daarentegen
kerk en staat zijn samengegaan door ‘Einsicht und Bildung’ (a.w., 165). Vgl. ook Schmidt 1964,
m.n. 161vv.

55 Hij gaat zelfs zo ver dat hij de staat ‘die näher bestimmte Gegenstand der Weltgeschichte überhaupt’
noemt ‘worin die Freiheit ihre Objektivität erhält und in dem Genusse dieser Objektivität lebt’ (a.w.,
105).

56 Zie a.w., 111vv.
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inhoudelijk aan bij de visie die Pannenberg in zijn discussie met Blumenberg ont-
wikkelt. Men tracht de tegenstelling tussen geloof en moderniteit te overwinnen
door een radicale keuze voor laatstgenoemde en door een theologische legitimatie
van secularisatie. Ondanks alle individuele verschillen heeft de groep secularisatie-
theologen die nu de revue passeert minstens één grote overeenkomst in de bezinning
op de betekenis van het christelijk geloof in een moderne wereld. Secularisatie
wordt misschien niet als het belangrijkste thema of het hoofddoel van de theologie
gezien, maar wel als een noodzakelijke voorwaarde om tot de bron van het christe-
lijk geloof te kunnen komen. Met andere woorden: door het secularisatieproces
wordt het christelijk geloof gezuiverd van oneigenlijke elementen en wordt de weg
vrijgemaakt naar de echte, dat is christelijke, vrijheid en mondigheid.

Dietrich Bonhoeffer
Als eerste moet in dit verband Dietrich Bonhoeffer57 genoemd worden. Binnen het
bestek van ons onderzoek is het niet mogelijk om hier een eigen Bonhoeffer-
interpretatie te geven. We noemen hem hier, omdat hij door veel secularisatietheolo-
gen als schutspatroon genoemd en geroemd is. Of hij ook werkelijk alleen een se-
cularisatietheoloog is geweest, is nog maar de vraag. We zouden hem waarschijnlijk
tekort doen als we de betekenis van zijn nalatenschap tot het secularisatiediscours
zouden beperken. In verband met dit onderzoek gaat het echter wel om de ‘Wir-
kungsgeschichte’ die zijn werk gehad in de secularisatietheologie in de zestiger jaren
van de vorige eeuw. Wat in deze ‘Bonhoeffer-renaissance’58 is blijven doorklinken
is diens gedachte dat er een fundamenteel verband is tussen het evangelie en de
kritiek op onmondig makende religieuze denk- en leefmanieren. Vooral in zijn ge-
vangenisbrieven is Bonhoeffer nadrukkelijk bezig geweest met vragen die te maken
hadden met de betekenis van het christelijk geloof in een moderne westerse samen-
leving.59 Het erfgoed van de Verlichting wordt door hem positief kritisch60 bena-
derd. Positief in die zin dat hij van mening is dat de mondige wereld God niet nodig
heeft als metafysische vooronderstelling en evenmin als ‘gatenvuller’,61 daar waar
het moderne denken tekort schiet.62 De wereld wordt door Bonhoeffer dan ook gede-
finieerd als de ‘zum Bewußtsein ihrer selbst und ihrer Lebensgesetze gekommene


57 Zie i.v.m. het wereldbegrip van Bonhoeffer vooral Müller 1966 en voor de ecclesiologische conse-

quenties Holtrop 1994.
58 Zie Rothuizen 1969, 253vv.
59 Bonhoeffer 1951, 180: ‘Die zu beantwortenden Fragen wären doch: was bedeutet Kirche, eine

Gemeinde, eine Predigt, eine Liturgie, ein christliches Leben in einer religionslosen Welt? Wie spre-
chen wir von Gott - ohne Religion, d.h. eben ohne die zeitbedingten Voraussetzungen der Metaphy-
sik, der Innerlichkeit etc. etc.? Wie sprechen (...) wir “weltlich” von “Gott”, wie sind wir “religi-
onslos-weltlich” Christen, wie sind wir ek-klesia, Herausgerufene, ohne uns religiös als Bevorzugte
zu verstehen, sondern vielmehr als ganz zur Welt Gehörige?’

60 Aldus Müller a.w., 359.
61 Zie idem, 362.
62 Bonhoeffer a.w., 236: ‘Ich will also darauf hinaus, daß man Gott nicht noch an irgendeiner aller-

letzten heimlichen Stelle hineinschmuggelt, sondern daß man die Mündigkeit der Welt und des
Menschen einfach anerkennt, daß man den Menschen in seiner Weltlichkeit nicht “madig macht”,
sondern ihn an seiner stärksten Stelle mit Gott konfrontiert (...).’
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Welt’.63 In zekere zin herhaalt Bonhoeffer de negentiende eeuwse poging om het
moderne denken en het moderne bewustzijn te verzoenen met het christelijk geloof.
Echter, hij doet het veel radicaler, in die zin dat hij aan de christelijke openbaring
ook een kritische functie toekent bij de beoordeling van de moderniteit. Verlichting
en moderne rationaliteit mogen geen doel in zich gaan vormen. Het gaat in het se-
cularisatieproces om de bevrijding van de méns. Hanfried Müller schrijft hierover:
‘Es geht ihm (Bonhoeffer, fap) nicht um den Gebrauch der autonomen Vernunft
sondern um den autonomen Gebrauch der Vernunft. Der Mensch ist autonom, nicht
die Vernunft.’64

De mensen moeten door God vrijgemaakt worden om de wereld als ruimte van
menswording te betreden. Het christelijk geloof kan deze bevrijding bewerken. En
daarom moet de christen er ‘voor de ander’ zijn, in navolging van Christus, de lij-
dende Knecht.65 De ecclesiologische consequentie die Bonhoeffer trok uit deze
herinterpretatie wordt door hem samengevat met de lapidaire zin: ‘Die Kirche ist nur
Kirche, wenn sie für andere da ist.’66 Deze slagzin, ‘Kerk-voor-anderen’, werd in de
zestiger jaren, zoals P.N. Holtrop het geformuleerd heeft, ‘de vlag boven het we-
reldwijd streven naar vernieuwing van kerk en theologie op grond van en gericht op
politieke, sociale en culturele solidariteit van de kerk met de wereld’. Waar het
Bonhoeffer om ging was de ‘Diesseitigkeit des Christentums’, de ervaring van het
transcendente in de ruimte van de wereld, in de ontmoeting met de ander. Vanuit de
gevangenis schrijft hij:

‘Unser Verhältnis zu Gott ist kein ‘religiöses’ zu einem denkbar höchsten, mächtig-
sten, besten Wesen - dies ist keine echte Transzendenz, - sondern unser Verhältnis zu
Gott ist ein neues Leben im ‘Dasein-für-andere’, in der Teilnahme am Sein Jesu.
Nicht die unendlichen, unerreichbaren Aufgaben, sondern der jeweils gegebene er-
reichbare Nächste ist das Transzendente.’67

Friedrich Gogarten
In 1922 beginnen Karl Barth en F. Gogarten met enkele andere theologen (onder
wie E. Thurneysen) met het uitgeven van het tijdschrift Zwischen den Zeiten. Deze
gebeurtenis kan gezien worden als de geboorte van de dialectische theologie On-
danks alle individuele verschillen had deze groep theologen, die wilde afrekenen
met de liberale theologie van de achttiende  en de negentiende eeuw, gemeenschap-
pelijk dat men in het theologisch ontwerp God en wereld onderscheidde. Dat wat in
cultuurprotestantisme en liberale theologie door elkaar was gehaald moest uiteen
getrokken worden om de juiste verhoudingen in de configuratie God-mens-wereld
terug te vinden. Secularisatie werd daarbij gezien als middel waarmee puin geruimd


63 Idem, 216.
64 Müller a.w.: 359v.
65 Wat in de latere secularisatietheologie onvoldoende is opgemerkt, is dat secularisatie door Bonhoef-

fer niet alleen begroet werd als een bevrijding uit onmondigheid, maar ook als een opdracht en een
opgave waaronder de christen, in navolging van Christus, gebukt kan gaan. Zie bijv. Bonhoeffer
a.w., 257v.

66 Bonhoeffer a.w., 261. Vgl. Holtrop 1994, 164.
67 Bonhoeffer a.w., 259v.
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kon worden en waardoor de bronnen van het christelijk geloof opnieuw teruggevon-
den zouden kunnen worden. Gogarten heeft deze opvatting in haast elk van zijn
geschriften uitgewerkt.68 Kortweg kan zijn ontwerp worden samengevat met de titel
van één van zijn belangrijkste werken: ‘de mens is het wezen dat tussen God en
wereld staat’.69 Heel de problematiek van het bestaan ligt, aldus Gogarten, hierin
vervat dat de mens in de juiste verhouding komt te staan tot deze twee polen - God
en wereld - en op die manier God God laat zijn en wereld wereld.70 Dit betekent
voor Gogarten niet dat enerzijds de Godsverhouding en anderzijds de wereldverhou-
ding met de mens als twee afzonderlijke delen uit elkaar vallen. Deze twee relaties
gaan steeds samen: de juiste plaatsbepaling van de mens voor God betekent ook zijn
juiste plaatsbepaling in de wereld en omgekeerd. Er is geen weg naar God die aan de
wereld voorbijgaat, en men kan ook alleen de wereld ter sprake brengen, wanneer
men dat doet coram Deo, voor God. Het juiste begrijpen van God en het juiste be-
grijpen van de wereld zijn dus volgens Gogarten twee kanten van dezelfde zaak.
Tegenover God moet de mens staan in radicale afhankelijkheid, tegenover de wereld
in even radicale autonomie. Nijk vat de positie van Gogarten als volgt samen: ‘de
mens is in het geloof geroepen om vrij tegenover de wereld te staan, om zich geheel
zakelijk tot de wereld te verhouden, om de wereld “wereld” te laten zijn en niets
meer dan dat. De wereld wordt door het christelijk geloof verwereldlijkt (...).’71

Bij Gogarten vinden we ook voor het eerst het later vaak gebruikte onderscheid
tussen secularisatie en secularisme terug.72 Secularisatie kan volgens Gogarten in
secularisme ontaarden wanneer de mens de dialectische spanning van het vragende
niet-weten en het op de toekomst gericht zijn laat varen, en vervolgens vlucht in
nihilisme of voorbarig idealisme.

Samenvattend kan worden gesteld dat secularisatie en christelijk geloof naar het
inzicht van Gogarten bij elkaar horen. Secularisatie is een noodzakelijk en legitiem
gevolg van het christelijk geloof. Secularisatie is ‘Verweltlichung der Welt, das
heißt, daß diese unter allen Umständen und in jeder Hinsicht und im allen was zu ihr
gehört, ist und bleibt, was sie ist, eben Welt.’73

Harvey Cox
Inmiddels zijn we terechtgekomen in de eerste helft van de spannende en opstandige
zestiger jaren van de vorige eeuw. We wezen reeds op de invloed die Bonhoeffer
gehad heeft op de secularisatietheologie die in deze periode is ontstaan. Deze her-
ontdekking van Bonhoeffer is met name door J.A.T. Robinson in gang gezet.74 Ove-
rigens heeft Robinson ook niet veel méér gedaan dan opnieuw aandacht vragen voor
Bonhoeffer. Omdat hij geen secularisatietheoloog genoemd kan worden in het ver-


68 M.n. in Der Mensch zwischen Gott und Welt (1952) en Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit

(1953).
69 Gogarten 1952.
70 Zie idem, 231.
71 Nijk a.w., 56.
72 Vgl. Gogarten 1953, 134vv.
73 Gogarten 1953, 12, citaat gevonden bij Nijk a.w., 56.
74 Zie Robinson 1963.
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lengde van Bonhoeffer of Gogarten laten wij hem hier verder buiten beschouwing.75

Wel willen we hier H. Cox kort bespreken. Cox maant tot voorzichtigheid als het
gaat om het noemen en benoemen van God.76 Hij ziet een verband tussen de ontken-
ning van God van het atheïsme en de bijbelse notie van de verborgen God, want de
wáre God, zo redeneert hij, openbaart zich niet op tijden en plaatsen die de mensen
uitkiezen. Daarom ook zou het niet verkeerd zijn om het spreken over God een
tijdlang stop te zetten. Vooral ook opdat deze ware God, die zich in Christus open-
baart, niet verwisseld wordt met de goden van de mythologie of de goden die de
filosofen naar voren hebben geschoven.77 Anders en meer positief geformuleerd:
omdat hij de verborgen God aan het werk ziet in de geschiedenis van de mensheid
en omdat hij mensen wil oproepen om met deze God mee te werken, pleit Cox voor
een theologie die God onder woorden brengt in seculiere termen, dat wil zeggen in
hedendaagse politieke termen. Want de politiek heeft volgens hem in de geseculari-
seerde wereld dezelfde functie als de godsdienst in vroeger tijden; ze verleent een-
heid en zin aan het denken van de mens.78 Om de bijbelse boodschap te kunnen
bemiddelen in de geseculariseerde wereld moet men volgens Cox niet alleen aan-
kloppen bij de politiek, maar ook bij de sociologie. Geen enkele taal is immers uit de
hemel komen vallen, ze is altijd sociaal cultureel bemiddeld. En wanneer bepaalde
woorden, ook theologische begrippen, problematisch worden, dan is een sociale of
culturele verandering vaak de oorzaak, aldus Cox. Daarom: wil men adequaat over
God spreken in een geseculariseerde wereld dan zal men het sociale kader waarbin-
nen men dit doet, moeten veranderen. Cox schrijft: ‘If metaphysical talk of God has
been made equivocal both by historical change and by social differentiation, then it
cannot be discarded until the break with Christendom is accepted and the subcultural
enclave is left behind.’79

Arend Th. van Leeuwen
Als laatste vertegenwoordiger van het radicale secularisatiedenken willen we A.Th.
van Leeuwen noemen. Van de drie gestalten die wij hier de revue hebben laten pas-
seren, is hij, waar het de benadering van secularisatie betreft, waarschijnlijk het
meeste door Gogarten beïnvloed. Wat Van Leeuwen vooral heeft aangesproken in
het ontwerp van Gogarten is diens omschrijving van secularisatie als de ‘Verge-


75 Terecht wijst Rothuizen op het feit dat de verschillen tussen Robinson en Bonhoeffer groter zijn dan

de overeenkomsten. Zie a.w., 256vv. en 268v. En Berkhof, in Berkhof 1981, is van mening dat de
verwantschap tussen Bonhoeffer en Robinson slechts oppervlakkig is. Idem, 63: ‘Robinsons boekje
(Honest to God, fap) is veeleer een popularisering van Tillich. Tegenover de God “daarboven” stelt
hij geen ontkenning van God, maar de visie op God als de “diepte van ons bestaan”. Robinson is niet
atheïstisch, maar religieus, in een zin die aan het negentiende eeuwse idealisme doet denken.’

76 Zie Cox 1967, 266.
77 Cox a.w., 258: ‘It is his utter hiddeness which distinguishes God from the tribal deities man coaxes

and expiates, and from the metaphysical deity man grandly includes in a rounded system of thought.
Using God for the kingpin in an ontological system is not much different from wheedling Him into
watering my corn. The hidden God of the Bible will not be utilized in either way.’

78 Idem, 254: ‘(...) in secular society politics does what metaphysics once did. It brings unity and
meaning to human life and thought.’

79 Idem, 248.
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schichtlichung der menschlichen Existenz’.80 Van Leeuwen zelf legt ook grote na-
druk op de betekenis van geschiedenis. Hij beschrijft de revolutionaire geschiedenis
van het Westen als ‘één steeds voortgaand, onstuitbaar en onomkeerbaar secularisa-
tieproces’.81 De bijbelse boodschap en de bijbelse geschiedenis vormen zijns inziens
de oorsprong van dit proces en hebben volgens hem aan deze historische gang ook
zijn beslissende impuls gegeven.82 De bijbel plaatst de mens in de wereld als in een
open veld van vrijheid en verantwoordelijkheid. De toekomst is radicaal open voor
de verbeeldingskracht en creativiteit van de mens, voor de uitoefening van zijn
morele wil en zijn vermogen om keuzes te maken. Met het binnendringen van het
westen in de niet-westerse wereld begint, aldus Van Leeuwen, een nieuw hoofdstuk
in dit proces van secularisatie, van de historische verwezenlijking van het menselijk
bestaan. Deze dynamiek heeft echter ook een schaduwzijde, zij is niet alleen een
uitdrukking van de bedoeling die God met de wereld heeft, maar ook van de eigen-
zinnigheid van de mens en het overdreven vertrouwen in eigen mogelijkheden.83

Deze vorm van secularisatie, in aansluiting op Gogarten maakt Van Leeuwen het
onderscheid tussen secularisatie en secularisme, leidt op de doodlopende weg van de
‘gefixeerde en verabsoluteerde ideologie, die tendeert naar heidens of nihilistisch
totalitarisme’.84 De kerk moet en kan naar de mening van Van Leeuwen hier een
kritische functie uitoefenen:

‘De christelijke kerk heeft tot de voortschrijdende geschiedenis der secularisatie in ie-
der geval een positieve relatie; zij is er mede verantwoordelijk voor en is ten nauwste
betrokken bij de rijke beloften en de ontzettende dreigingen en gevaren, die deze ge-
schiedenis begeleiden.’85

Het ‘onweer van de zestiger jaren’
Wat Cox en Van Leeuwen gemeenschappelijk hebben is de betekenis die zij aan
secularisatie toekennen en de noodzaak die zij voelen om metafysische vooronder-
stellingen los te laten ten gunste van een historische interpretatie van de werkelijk-
heid. In zijn overzicht ‘over een kwarteeuw theologie’86 (1950-1975, fap) schrijft H.
Berkhof over deze radicale theologie (‘het onweer dat zich in de jaren 1963-1966’
ontlaadde):

‘Wat de ‘nieuwlichters’ gemeen hadden was: de ontdekking dat de naoorlogse periode
met haar zekerheden voorbij was, en dat we nu leven in enerzijds een welvarende
diesseitige godloze cultuur en anderzijds een wereld die vloekt met de meest elemen-
taire geboden van het Evangelie.’87


80 Zie bijv. vLeeuwen 1964, 279 en 281.
81 Idem, 278.
82 Zie ibidem.
83 Zie vLeeuwen 1968.
84 vLeeuwen 1964, 281.
85 Ibidem.
86 In: Berkhof a.w., 155-169.
87 Idem, 162.
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Tegelijkertijd constateert hij dat er binnen deze beweging twee trends aan te wijzen
zijn:

‘Enerzijds overspoelt het moderne seculaire levensgevoel met volle kracht de polders
van kerk en theologie. Bonhoeffer krijgt gelijk: de wereld wordt mondig en religie-
loos. God wordt marginaal en sterft op den duur af. De vraag wordt nu, hoe nu nog
verantwoord en overtuigend over God kan worden gesproken. En het antwoord is: al-
leen dan, als ook wij niet langer van boven af denken, maar mee opwandelen in het
empirische historische en positivistische levensklimaat van de moderne mens. (...)
Anderzijds is daar als tweede trend de opstand tegen de gevestigde orde. De jongeren
die opstaan werden geboren toen Hitler onderging. Ze hebben gehoord, dat alles veel
erger kan dan het nu is, maar ze geloven dat alles ook veel beter kan. En voor zover ze
gelovigen of ook theologen zijn, knopen ze aan bij een bijbels ethos dat ook steeds
weer op gespannen voet blijkt te staan met de gevestigde orde.’88

Twee stromingen die uiteengaan wanneer de vraag gesteld wordt naar de mogelijk-
heden en de zin van het spreken over ‘God’, maar die samenvloeien in de opvatting
dat de wereld geschiedenis is, dat het secularisatieproces de zin van die geschiedenis
zichtbaar zal maken en dat de secularisatie van de theologie noodzakelijk is om
zinvol over de wereld te kunnen spreken.

Evaluatie
De secularisatietheologie kan gezien worden als een poging om een doorbraak te
forceren vanuit de theologie naar de moderne wereldervaring. In dat opzicht kunnen
we spreken van een soort ‘aggiornamento’. De mondig geworden mens en het mon-
dig makende secularisatieproces worden niet theologisch afgewezen of geneutrali-
seerd, maar vormen het uitgangspunt van theologische bezinning. Dat kan, vergele-
ken met de antithetische opstelling van bepaalde groepen binnen kerk en christen-
dom, gezien worden als een enorme stap vooruit. Uit de opkomst van de secularisa-
tietheologie kan worden opgemaakt dat men in de theologie oog kreeg voor de on-
echte en onmondig makende religie die verscholen lag in kerk en christendom. Bo-
vendien werd de emancipatoire betekenis van het evangelie als het ware herontdekt.

Tegelijkertijd kan echter de vraag gesteld worden of de kern van het secularisa-
tiediscours, namelijk dat de wereld niet meer begrepen kan worden binnen een meta-
fysisch kader, door de benadering van de secularisatietheologen werkelijk goed in
beeld komt en of dit gegeven ook adequaat verwerkt is. Want in feite werd in de
secularisatietheologie de gangbare benadering van de klassieke secularisatiethese
alleen maar ‘omgekeerd’. De onttovering van de wereld en de ontmythologisering
van de religie worden toegejuicht, de autonomie van de mens en de ontplooiing van
de menselijke subjectiviteit worden zeer belangrijk gevonden, maar dat alles als
vrucht van christelijk geloof. De in deze benadering veronderstelde competitie tus-
sen wereld en religie wordt integraal overgenomen en overgedoopt, maar niet kri-
tisch geëvalueerd. Dat het in het gebruik van de term secularisatie  ook gaat om een
constructie van wereld en een poging om de heelheid van de wereld te opnieuw te


88 Ibidem.
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funderen werd over het hoofd gezien. Het verdwijnen van God in de geschiedenis
werd bijbels gefundeerd en aannemelijk gemaakt, het ‘grote verhaal’ achter de se-
cularisatiethese werd niet kritisch bevraagd maar theologisch gelegitimeerd. De
sociologie werd ingeschakeld als hulpwetenschap om deze wending naar de wereld
mogelijk te maken. Secularisatie is in de secularisatietheologie in feite een theolo-
goumenon geworden. De afwezigheid van God werd theologisch onderbouwd. Deze
contradictie, zo zullen we in het vervolg van dit onderzoek laten zien, werkt ook
door in de theorievorming van Hoekendijk, Margull en Lange.

2.7 TERUGBLIK EN VOORLOPIGE CONCLUSIE

Terugblikkend over dit gehele hoofdstuk kunnen we vaststellen dat de term seculari-
satie vooral gefunctioneerd heeft als instrument om de spanning, die zich in de loop
van de geschiedenis ontwikkeld heeft tussen geloof en moderne rationaliteit, te
neutraliseren. We hebben gezien dat een benadering van secularisatie die analoog
aan de oorspronkelijke betekenis van het begrip uitgaat van een veronderstelde
tegenstelling tussen kerk en wereld, tussen geloof en moderne rationaliteit, weinig
vruchtbaar is. We hebben vervolgens geconstateerd dat een meer zinvolle benade-
ring van secularisatie uitgaat van de vraag naar de betekenis van de moderniteit. Ook
hier gaat het om een beschrijving van wat er gebeurde in het spanningsveld van
geloof en moderne rationaliteit maar nu met het oog op een veel fundamenteler
probleem, namelijk de crisis waaruit de moderne cultuur als zodanig is ontstaan.
Door het wegvallen van de onto-theologische samenhang tussen God, mens en we-
reld raakt niet alleen het geloof ondermijnd, maar worden ook de fundamentele
zekerheden van de westerse samenleving ondergraven. Het gedachtegoed van de
Verlichting kan begrepen worden als een poging om deze samenhang opnieuw te
construeren. Er werd gezocht naar universele altijd geldende principes op grond
waarvan men de wereld trachtte te begrijpen. Aan het begin van de negentiende
eeuw zien we dat het accent vooral komt te liggen op de betekenis van de wereldge-
schiedenis. Als voorbeeld hebben we de filosoof Hegel genoemd die in zijn denken
God, mens en wereld in één geschiedfilosofisch model heeft proberen onder te bren-
gen. Hoewel ‘God’ in dit ontwerp zeker een eigen plaats heeft, hebben feitelijk de
geschiedenis en de vooruitgang de functie overgenomen die aanvankelijk door de
Godsidee vervuld werd. In het algemeen kunnen we constateren dat op het moment
dat God in de filosofische systemen van de achttiende  en negentiende eeuw wordt
ingevoerd, Hij tegelijkertijd overbodig is geworden. Zoals gezegd: dit heeft niet
alleen grote gevolgen gehad voor kerk en godsdienst maar zeker ook voor de manier
waarop de mens zichzelf in relatie tot de wereld ging verstaan.

We hebben laten zien dat men ook vanuit de theologie geprobeerd heeft om de
spanning tussen religie en moderne rationaliteit op te heffen door een verandering
van standpunt. Men begroette het secularisatieproces en de bevrijding uit de onmon-
digheid als vrucht van het christelijk geloof. Door deze positiekeuze werd een speci-
fieke benadering, waarin secularisatie vooral gezien wordt als een strijd tussen twee
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invloedssferen, tussen wereld en religie, feitelijk omgekeerd en inhoudelijk dus ook
gehandhaafd. Secularisatie werd beschreven als een historische ontwikkeling die
wortelde in de oorsprong van het christelijk geloof en als een proces waardoor kerk
en christendom gezuiverd zouden worden van valse religie en de mens bevrijd zou
worden tot ware menselijkheid en mondigheid. De eenheid en de heelheid van de
mensheid, de droom van de Verlichting en de diepere bedoeling van de moderniteit,
werden geprojecteerd in de toekomst als een bijbelse belofte, een eschatologisch
perspectief. De functie van deze constructie was niet zozeer om secularisatie vanuit
een specifiek theologisch meta-perspectief te evalueren, maar veeleer om dit per-
spectief in te passen in een modern universeel geldig geacht wereldbegrip. Dit we-
reldbegrip was vooral historisch: het secularisatieproces zou alle ruimtelijke, con-
textuele verschillen teniet doen en leiden tot een gerationaliseerde wereldsamenle-
ving, de polis, de ‘secular city’.


