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Theoretisch kader
Theorie religieuze verandering Berger (1960;
1973; 2014)
Religieus
pluralisme
Reflexiviteit

• Individual Choice
• Doubt

Relativering

De rol van cultuur
Niet in overeenstemming met empirische observaties:
•
•

Geen verklaring voor verandering van wereldbeeld
Moeilijk te rijmen met blijvende vormen van radicale religie

De rol van cultuur (zie bijv. Campbell, 2007)
• Interpretatie van de wereld door culturele
bril van eigen wereldbeeld
• Nieuwe sociale condities: gedefinieerd,
geïnterpreteerd en verwerkt binnen de eigen
levensbeschouwing
• Ergo: Het begrijpen van de implicaties van nieuwe sociale
condities kan alleen door te kijken naar de interactie met het
eigen wereldbeeld

De rol van cultuur
Rol cultuur theoretisch onderontwikkeld
• Berger veronderstelt weliswaar dat elk wereldbeeld gesteld
wordt voor de uitdaging van relativisme
• Echter: geen aandacht voor de rol van het eigen
wereldbeeld in de definitie, de duiding, en de verwerking van
religieus pluralisme en reflexiviteit
“This plurality of religious
legitimations is internalized in
consciousness as a plurality of
possibilities between which one
may choose” (Berger, 1969: 151)

Onderzoeksvraag
Welke rol spelen religieus pluralisme en reflexiviteit in
de religieuze identiteitsontwikkeling van individuen met
een verschillende levensbeschouwing?
Hoe kan die rol begrepen worden vanuit het eigen
wereldbeeld van individuen?
Religieus
pluralisme

?

Reflexiviteit

?

• Individual Choice
• Doubt

Relativering

Methode
• Biografische interviews met atheïsten, perennialisten, en
conservatieve protestanten (elke groep 15-20)

• Uitgevoerd in Nederland
• Cohort: 1970-1985
• Selectiemethode: groepsbijeenkomsten, online forums,
snowball sampling

Cases
Definitie heilige

Atheïsme

Kennisbron

Natuurlijke realiteit Observatie/ logica
(pre-defined)
Perennialisme Glimp in elk individu Persoonlijke ervaring
(niet pre-defined)
Religie
Transcendente God Geloof
(pre-defined)

Veranderingspatronen
Starting position

Current position

Starting position

Current position

De norm van reflexiviteit
Alle respondenten hebben een reflexieve kijk op hun
levensbeschouwing ontwikkeld
• Interviewer: Wat veranderde er toen eigenlijk in je geloofsovertuiging?
Nienke:

Nou, in eerste instantie ook meer van het kritisch worden.
Van 'wat vind jij daar nou van?' Een eigen mening
ontwikkelen. Dat vond ik wel echt heftig. Want ik zeg
weleens: Ik wist van voren niet dat ik van achter bestond.
(religieus -> perennialist)

• En in mijn HBO-V periode heb ik vooral zelf een ontwikkeling
doorgemaakt als het gaat om: Wie ben ik? Wat geloof ik? (…) Dat ik
ook dacht van: Ik wil gewoon in deze periode weten van: Is datgene
wat ik denk dat ik geloof, IS dat ook wat ik geloof (Rianne, religieus)

Ontstaan van reflexiviteit
Geen direct verband met religieus pluralisme
•

Er was toen al wel erg het wij/zij denken. (…) Maar wij waren gewoon
de goeie kerk. En je had dan de slappe christelijke kerken,
protestanten en hervormden en zo, die stemden CDA en waren dus
slap. Dan had je ook de ongelovigen en in ons zwart/wit beeld
stemden die allemaal PvdA. Poep van de Arabieren hadden we het
over en de Veel Vrije Dagen of de Vieze Vuile Dikzak…(…) En het
CDA waren christelijke doodskop aapjes. (…) het was allemaal heel
simpel. Het was de wereld in goed en fout. (Wim, religieus -> atheïst)

Ontstaan van reflexiviteit
Nieuwe culturele norm
•

Ik denk wel dat ik heel veel heb gemist in de eerste jaren qua vorming.
Mijn ouders waren ook helemaal niet met die dingen [bezig]. Over
levensbeschouwing hebben ze nooit gepraat met ons. Na mijn 18e
kwam ik op de universiteit, nou dan ging daar een wereld voor me
open. (Sonja, religieus onverschillig -> atheïst)

Ontstaan van reflexiviteit
Gesocialiseerd binnen eigen levensbeschouwing
•

We hadden ook een discussie een keer met een wiskundeleraar (..)
die ging ons dus vragen stellen van: "Ja, geloven jullie dat nu echt?"
Maar toen gingen we dat echt helemaal met verve verdedigen. Dat het
écht zo was. (…) hij hoorde niet tot het veiligen. Dat was wel zo
inderdaad: Christelijk Gereformeerd was nog reformatorisch (…) dus
dat was wel goed. Dus toen ik bij die Christelijk Gereformeerden was:
die hoorden nog bij de veiligen. En zo'n MAVO leraar die was gewoon:
ja, dat was al fout volgens mij vader. (Nadia, religieus -> perennialist)

Ontstaan van reflexiviteit
Gelieerd aan religieus pluralisme
•

Mijn ouders hebben mij ook heel duidelijk gemaakt van: 'Joh, vriend,
zo meteen wordt er aan jou direct gevraagd door anderen wat jij wilt.
Of je meegaat. Maar ook waarom je dat doet, want die vraag krijg je
ook. Dat hoef je bij je eigen vrienden niet te vertellen waarom je iets
wel of niet doet. Maar zo meteen moet je die wel gaan beantwoorden.'
(Theo, religieus)

•

Toen dacht van: ik zie heel veel dingen die mij helemaal niet
aanspreken en die ik heel erg vind (…) Ja, toen ben ik mezelf gaan
definiëren (…) [want] de tegenstander is goed georganiseerd
(Nico, atheïst)

Implicaties reflexiviteit
Reflexiviteit heeft een cultuurgebonden focus
• Gelovigen (veranderd en onveranderd):
Omdat we heel erg bezig waren met (…) hoe je Gods stem kan verstaan
en kan ontdekken wat Hij bedoelt en wat Hij wil met je leven. (Dirk)
Wie is de Heere dan? (Renkse); Is het Bijbels? (Taco); Wat is nou echt?
(Roos)

• Atheisten
“Is het waar of is het niet waar? Je kan dat toetsen. Als je het niet kan
toetsen dat het waar is, dan is het niet waar. Voor mij. Dan ga ik er ook
niet mijn levensbeschouwing op stoelen zeg maar. (Sonja)

• Perennialisten
Want ik moest iets oplezen, en dan was het uit mijn naam (want je leest
het in de ik-vorm op), en dan dacht ik: Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal
niet of ik daar zo over denk, en of ik dat zo voel. (Edith)

Implicaties reflexiviteit
Zet aan tot verdieping: “zoeken naar de kern”
•

'Copyright Mens‘ van Annemiek Schrijver. Dat waren gewoon
zingevingsprogramma's met vaak bekende Nederlanders (…) die
staan dan in de religieuze traditie of de humanistische traditie ofzo, in
ieder geval mensen die wat te melden hebben (…) ik wist wel waar
ik vandaan kwam, maar ik was gewoon benieuwd naar hoe het vorm
werd gegeven.(…) En hopelijk wel een verdieping van de
gesprekken die ik al kende. (Erwin, perennialist)

•

Met name kritische vragen over de bijbel. (…) van: 'Hé hier staat dit en
daar staat dat en volgens mij is dat niet consistent. Ik was wel iemand,
ik ben in mijn denken wel een beetje een detective. (…) Wat dan de
uitleg was van wat ik vond dat er niet klopte. En dan was ik ook wel
weer blij als er een uitleg was.(…) Ja want dan snapte ik weer iets. Ik
stond wel open voor wat [de pastor] zei (Anna, religieus -> atheist)

Implicaties reflexiviteit
Zoeken in de eigen groep
•

Want je wordt gedwongen om zelf na te denken: Je weet geen
antwoorden, dus je gaat op zoek naar antwoorden. Dus die ga je halen.
En bij wie haal je die? Ja, bij je identificatiefiguur. En dat was toen mijn
vader - die is heel erg belangrijk geworden toen (…) Dus dan ging ik aan
mijn vader vragen van 'Ja pa, wat is het nou? En waarom doen we dit zo?‘
(Theo, religieus)

•

Je gaat je toch wel vragen stellen en erover nadenken (…) [en je] erin
verdiepen. Dus toen ben ik bijvoorbeeld ook naar een oriëntatie cursus
van de remonstranten gegaan (…) En toen heb ik mijzelf afgevraagd:
Maar wat zijn remonstranten nou eigenlijk? Want je krijgt het van je
geboorte mee, en je weet wel bepaalde manier van denken, maar je weet
niet in hoeverre dat dus het geloof is wat je hebt meegekregen [van thuis]
(…). Voor het eerst besefte ik toen heel erg dat de remonstranten héél
vrijzinnig zijn eigenlijk. (Trijntje, perennialist)

Implicaties reflexiviteit
Cultuurgebonden plausibiliteitsstructuren (1)
• Onveranderde atheïsten: bevestiging door empirisch bewijs
En wetenschap als kenmethode dat vind ik ook echt een hele
belangrijke (…) omdat er geen betere methode is. En, het klinkt wat
arrogant, maar het werkt gewoon. (…) Dus, vliegtuigen vliegen,
satellieten gaan om de maan: het werkt gewoon. We kunnen
berekenen waarom deze tafel sterk genoeg is om te houden wat
hierop staat (Nico)

• Onveranderde perennialisten: bevestiging door persoonlijke
ervaring
Ik dacht: dit is gewoon mijn kerk, dit is mijn plek, mijn geloof, ik voel
me hier héél fijn (Trijntje)

Implicaties reflexiviteit
Cultuurgebonden plausibiliteitsstructuren (2)
• Onveranderde religieuzen: bevestiging door oprechtheid
Waarom ik ervaarde waarom het bij mijn vader echt was? De ernst en
het beeld dat je vader als grote stoere kerel zo bewogen kon zijn, zo
ernstvol kon zijn over dingen die hem aangingen in zijn relatie met
God: Ja, daarvan had ik (…) het beeld van: Ja, dat kan niet anders zijn
dan dat dat echt van God is. (Theo)

• Veranderde religieuzen: ondermijning door gebrek aan
oprechtheid
Het was niet by heart (…) Ik bedoel: mijn vader mishandelde mij ook.
En ik ben ook door hem seksueel misbruikt. Dus mijn vader had niet
alle waarheid in pacht. (Saar, nu perennialist)

Implicaties reflexiviteit
Cultuurgebonden plausibiliteitsstructuren (3)
• Veranderde religieuzen: ondermijning door botsende
plausibiliteitsstructuren
Mijn vader is inspecteur geweest zijn hele leven (…) Mijn vader
[betwijfelde de bijbel] niet, daar was ik alleen in. [Maar] als het ging om
zijn rechercheurwerk, dan was het wel weer zo van: Het moet kloppen
en bewijsmateriaal moet goed zijn want anders gaat er iemand de cel
in die niet in de cel hoort. (…) M’n vader was echt iemand die
inderdaad een uitsluitingsclausule had voor God. Hier op aarde
moeten dingen kloppen zeg maar en hier praten we over bewijslast
(…) maar hij [God] kan de natuurwetten buigen zodat het alsnog kan.
(…) [ik] vond dat raar (…) Ik heb het ook een paar keer aan gevraagd
zo van: Overal werk je met bewijs?! (Norbert, nu atheïst)

Implicaties reflexiviteit
Cultuurgebonden plausibiliteitsstructuren (4)
• Veranderde religieuze onverschilligen: ondermijning door
gebrek aan een fundament
o

Het begon met [de ontwikkeling van] mijn eigen identiteit (…) met dat
ik die fascinatie had van: Hè, zit daar dan misschien een verklaring
voor hoe mensen hun leven zin kunnen geven (…) ik was eigenlijk
best wel een beetje jaloers op het feit dat mensen op die manier [nl. in
het christendom] hun leven zin konden geven (…) [ik zocht] niet [naar]
echt iets concreets, maar gewoon [naar] de zin van het leven (..): je wil
een soort van fundering onder je leven en dat had ik eigenlijk nooit (…)
[dat was] gewoon een soort van nood (Els, nu atheïst)

o

Ik voelde me heel erg ontworteld (…) ik was heel erg zoekende (Sonja,
nu atheïst)

Implicaties reflexiviteit
(1) Fundamentalisering: “Teruggaan naar de kern”
•

[Toen ik] inderdaad wel ging nadenken van: Waarom doen we
bepaalde dingen? [begon ik het] wel raar te vinden dat trompetten
(…) niet mochten; dan dacht ik: Ja jongens, maar hier gáát het toch
helemaal niet om?! Kijk nou eens naar de inhoud ervan!” (…) “[ik ben
nu] nog overtuigender [dan vroeger] tegen [echt]scheidingen (…)
omdat, als we dat niet doen dan is de wereld zoals Hij dat zou willen,
en dat veroorzaakt veel minder leed; dus je ging er meer invulling
aan geven vanuit ‘Wat wil God?’ (Rhodé, religieus)

•

[over de inspiratie die ze uit het Boeddhisme haalt]:
Ik ben nooit van de uitgezette koers afgeweken (…) [om]dat zeker
die grotere religies heel erg op elkaar lijken: als je gewoon echt niet
op de letter kijkt maar gewoon grof (…) [dan is het eigenlijk zo dat]
mijn eigen subjectieve geloofje werd bevestigd [in het Boeddhisme]
(Lydia, perennialist)

Implicaties reflexiviteit
(2) Purificatie: weg met het “dubbel-leven” (Roos, religieus)
Het leven van vroeger wordt nu aangeduid als “leven in twee
werelden” (Theo, religieus), “een dubbele moraal” (Nico, atheist)
•

Ik heb in die tijd al mijn CD’s weggegooid (…) [en ik] luisterde ook geen
popmuziek meer [mede door] zo’n popmuziek lezing (…) waarin ze echt
laten zien: Wat zingen ze nu eigenlijk? (Roos, religieus)

•

[Omdat] we nog steeds dat scheppingsverhaal in ons hoofd hebben. Ook
bij niet religieuzen is Genesis een beetje de basis als we spreken over
mens en dier, terwijl iedereen die Darwin snapt [die weet] dat die zegt van:
Je hebt helemaal geen mens en dier, je hebt alleen dieren waaronder de
mens (…) En omdat wij zeggen ‘Mens en dier’, mogen we met die dieren
alles doen denken we. (…) [Dus]we geloven allemaal in Darwin maar we
handelen nog als Genesis. (…) Dat klopt niet. Dat is een soort morele
schizofrenie die we hebben. (Nico, atheïst)

Conclusie
De rol van de eigen levensovertuiging in de
verwerking van religieus pluralisme blijkt cruciaal
om religieuze veranderingen te begrijpen

• De reflexiviteit die nodig kan zijn om met religieus
pluralisme om te gaan wordt geïntegreerd in de eigen
levensbeschouwing als een interne culturele
verandering

• De reflexiviteit wordt aangepast aan de eigen
plausibiliteitsnormen

Conclusie
Reflexiviteit resulteert niet een blijvend relativisme, maar
in fundamentalisering en purificatie van de eigen
levensbeschouwing.

• Dat geldt voor alle onderzochte levensbeschouwingen
• Verandering van levensbeschouwing heeft te maken met
het niet voldoen aan eigen plausibiliteitseisen die (extra)
relevant worden als de norm van reflexiviteit wordt
opgelegd

• Deze bevindingen zijn in lijn met de observatie van
religieuze tegenstellingen waarmee de presentatie begon.

Thank you for your
attention!

