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Inleiding 
 
Trouw, maandag 22 november 2010.  
 
Mindstylemagazine in plaats van de Bijbel als inspiratie 
 
Spirituele dertigers en veertigers halen hun inspiratie niet uit de Bijbel of kerk maar uit zogeheten 
mindstylemagazines en spirituele cursussen. Het is een groep van zo'n 700.000 mensen, vooral vrouwen. Dat 
blijkt uit het onderzoek 'Spiritualiteit van dertigers en veertigers' van Gert de Jong van Kaski, een 
expertisecentrum voor vragen over religie en samenleving, gelieerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Spirituelen voelen zich vooral verwant met het christendom en het boeddhisme. 'Het zijn religieuze omnivoren die 
zoekend hun zingevingspakket samenstellen', schrijft De Jong. Volgens hem zoeken spirituelen actief naar 'de 
waarheid', die ze vooral 'innerlijk willen ervaren'. Leerstelligheid zoals die in kerken opgeld doet, is niet aan hen 
besteed. Als spirituelen al een beroep op de kerk doen - voor begrafenissen, huwelijken of andere rituelen - voegen 
ze zich liefst niet in iets bestaands maar construeren ze hun eigen ritueel en daarmee een eigen religiositeit, stelt De 
Jong. Wat spirituelen precies zoeken, is een verkeerde vraag, zegt De Jong. 'Het veronderstelt dat er iets gevonden 
kan worden en dat de zoektocht daarmee kan worden afgerond.' Dat geldt voor deze groep niet, want zoeken ís 
geloven voor spirituelen. 
 
Het bovenstaande krantenstukje vormt eigenlijk de aanleiding van dit schrijfsel. Dr. Gert de Jong 
van onderzoeksbureau Kaski deed afgelopen september (2010) dit onderzoek 1 naar de 
spiritualiteit van dertigers en veertigers. Het onderzoek deed hij in opdracht voor de kerkelijke 
radiozender ‘Kerken zonder Grenzen’ vanwege het teruglopen van kerkbezoeken de afgelopen 
vijftig jaar en de (nieuwe) functie die de radiozender zou kunnen gaan vervullen, vanwege haar 
minder gebruikelijke vorm van religieuze communicatie. In de conclusie van dit 
onderzoeksrapport stelt De Jong wat ook in het krantenartikel werd aangehaald: Niet-kerkelijk 
sterk gelovigen ‘zijn religieuze omnivoren die zoekend hun zingevingspakket samenstellen.’ 2  
 
Ook een ander recent onderzoek ziet eenzelfde ontwikkeling. Het rapport dat de 
wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) in 2006 schreef, ‘Geloven in het publieke 
domein’,  spreekt over een ontwikkeling die hier op lijkt: ‘Al enige tijd ontwikkelt de religiositeit van de 
Nederlanders zich van vaststaande antwoorden naar open vragen. Anders geformuleerd: van pauselijke encyclieken 
of de Heidelbergse Catechismus naar zoekgedrag en een ontvankelijkheid voor het waardevolle in allerlei 
uiteenlopende godsdienstige tradities.’ 3 
Het rapport spreekt verder vooral van ‘transformatie’, waarbij kerken leeg lopen, maar de 
Nederlander niet minder religieus geworden is en uit allerlei godsdienstige tradities haar  
religiositeit samenstelt.  
 
Toen ik deze dingen las, beginnend bij het krantenartikel in de Trouw op 22 november, rezen er 
bij mij allerlei vragen: Is dit wel een nieuwe ontwikkeling, dit samenstellen, construeren van een 
eigen ‘zingevingspakket’? Of is het te beschouwen als een algemeen principe, een mechanisme 
dat de gehele mensheid sinds mensenheugenis hanteert om haar bestaan van betekenis te 
voorzien? Construeert de mens haar eigen zingeving en hoe zit dat dan in elkaar?  
 
Hoe hangt dit samen met de transformatie van religie waarover het WRR-rapport spreekt? Is dat 
dan wel transformatie, of eigenlijk alleen een verbreden van het palet aan bronnen waaruit de 
mens zijn werkelijkheid construeert, omdat de mens dit altijd al gedaan heeft maar zich eerder bij 

                                                
1 G. de Jong, Spiritualiteit van dertigers en veertigers, kwalitatief onderzoek voor Kerk zonder Grenzen, rapport nr 
604a, Kaski, Nijmegen, 2010. blz 5. 
2 G. de Jong, Spiritualiteit van dertigers en veertigers, 2010. blz. 36. 
3 J. de Hart en P. Dekker, ‘Kerken in de Nederlandse civil society: Institutionele grondslag en individuele 
inspiratiebron’ , in: W.B.H.J. van de Donk, A.P. Jonkers, G.J. Kronjee en R.J.J.M. Plum (red.), Geloven in het 
publieke domein: Verkenningen van een dubbele transformatie, Amsterdam University Press, Amsterdam 
2006, blz. 157. 
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een beperkter aanbod moest houden? En men zich beperkte tot de zuil waarin men geboren was 
of de religie van de vorst, die voor het hele land als gangbare religie werd verondersteld?  
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Vraagstelling 
 
Nu is vragen stellen binnen de theologie bijna tot kunst verheven en uiteraard vallen er nog veel 
meer vragen te bedenken, toch ga ik proberen met dit schrijfsel het niet alleen bij het stellen van 
vragen te laten. Om de zoektocht naar een antwoord enigszins van structuur te voorzien lijkt het 
me verstandig om het geheel van hierboven genoemde vragen te bundelen, bij te snoeien en er 
flink wat af te knippen tot er één hoofdvraag uit verschijnt waar mee te zoeken valt: 
  
Is de ruimte voor syncretisme binnen de zingeving van de Westerling dat door verschillende onderzoeken de laatste 
jaren als resultaat van de ontkerkelijking en ontkerstening wordt gezien een nieuwe ontwikkeling, of niet?  
 
Dit heb ik verder uitgesplitst in drie deelvragen die helpen een antwoord te vinden op de 
hoofdvraag: 
 

1. Wat is zingeving en religie volgens de sociologie momenteel?  
2. Hoe gaat de theoloog H. Kuitert om met deze veranderende opvattingen en welke 

(nieuwe) plaats ziet hij hier voor religie? 
3. Hoe heeft de theoloog F.D.E. Schleiermacher tweehonderd jaar geleden binnen de 

opvattingen van destijds een plaats voor religie willen maken?  
 
De eerste vraag is vooral bedoeld om een kader te schetsen en binnen dit kader met behulp van 
de juiste begrippen naar de tweede en derde vraag te kijken. Met de tweede vraag wil ik kijken 
hoe een theoloog ‘van nu’ omgaat met religie binnen dit (nieuwe) sociologische kader en op 
welke manier hij een plaats voor religie ziet van binnenuit. Met de derde vraag hoop ik vooral te 
ontdekken in hoeverre het antwoord van vraag twee nieuw is en hoe een theoloog tweehonderd 
jaar geleden met dezelfde vragen bezig was.  
Omdat het christendom gezien kan worden als de religie die volgens beide onderzoeken aan 
transformatie onderhevig is, omdat beide onderzoeken over Nederland gaan en er gekeken is 
naar ontkerkelijking en de nieuwe vormen van religiositeit die daarvoor in de plaats komen, richt 
ik me in de tweede en derde vraag vooral op (christelijke) theologen.  
 
Maar voordat ik op deze vragen in zal gaan, is het goed voor het begrijpen van de hoofdvraag het 
enigszins omstreden begrip ‘syncretisme’ nader te definiëren. Syncretisme wordt door de 
theologie op een heel andere manier gewaardeerd dan de sociologie en antropologie dat doen. 
Om uit te leggen wat syncretisme betekent en op welke manier ik het begrip wil gebruiken, het 
volgende citaat van P.T. van der Veer, een godsdienstwetenschapper die een rede uitsprak over 
het verschil tussen syncretisme en assimilatie. ‘De gedachte dat syncretisme, in de zin van coëxistentie van 
elementen van verschillende oorsprong, tolerantie en wederzijds respect inhoudt, -een gedachte die ontleend is aan de 
debatten in het 17e eeuwse Protestantisme- is hoogst aanvechtbaar.’ 4  

Dit citaat betwijfelt of syncretisme tolerantie en wederzijds respect inhoudt, maar noemt ook 
een betekenis van het woord syncretisme: ‘coëxistentie van elementen van verschillende oorsprong’. Voor 
de consistentie van dit verhaal lijkt met me goed syncretisme in deze zin te gebruiken, want het 
begrip syncretisme wordt op verschillende manieren gebruikt: binnen de theologie veelal als een 
falen van het kerkelijk apparaat om mensen effectief te bekeren, en binnen de sociologie juist als 
een principe waarbij mensen zelf hun eigen geloofswaarheden samenstellen en de componenten 
hiervoor zowel binnen als buiten één traditie vinden. ‘Coëxistentie van elementen van verschillende 
oorsprong’ laat veel ruimte open voor verschillende invalshoeken en geeft weinig connotatie mee 
en lijkt me daarom een bruikbare definitie.   

                                                
4 P.T. van der Veer, Syncretisme en assimilatie: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van 
gewoon hoogleraar in de Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 2 april 
1993, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1993, blz. 20. 
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1. Wat is zingeving en religie volgens de godsdienstsociologie momenteel?  
 
Deze deelvraag heeft als doel het landschap te schetsen waarbinnen we moeten zoeken naar een 
antwoord op de hoofdvraag. Godsdienstsociologie kan gezien worden ‘als de wetenschap die het op 
godsdienst betrokken sociale handelen van de mensen bestudeert.’ 5 Omdat het in de hoofdvraag gaat over 
vrij recente onderzoeken, lijkt het me goed om eerst de ‘stand van zaken’ binnen de 
godsdienstsociologie op te maken, voordat we verder kunnen kijken naar de twee voorbeelden 
die de andere deelvragen omvatten. Uiteraard bestaat  ‘de godsdienstsociologie’ niet als één stem 
die er één opvatting op nahoudt, en daarom heb ik meer specifiek gekeken naar een belangrijke 
stroming binnen de sociologie die sociaal constructivisme genoemd wordt. Het sociaal 
constructivisme is een sociologische beschrijving van de manier waarop zingeving als een 
mechanisme in elkaar zit en hoe het werkzaam kan zijn voor mensen. Peter Berger is een van de 
meest belangrijke mensen die dit sociaal constructivisme bedacht hebben. In 1967 schreef hij het 
boek ‘The sacred canopy’ of ‘Het hemels baldakijn’ waarin hij zijn theorie grotendeels uiteenzet. 
Het volgende stuk zal in het kort zijn gedachtegang pogen weer te geven. Berger spreekt erg in 
abstracties en ik heb geprobeerd dat hier en daar te verduidelijken zoals ik denk dat Berger het 
heeft opgeschreven.  
 
PETER BERGER 
 
Peter Berger stelt dat de samenleving product is van de mens, maar ook dat de mens product is 
van de samenleving. Dit hoeft geen contradictie te zijn, maar noemt hij het ‘wezenlijk dialectisch 
karakter van het verschijnsel samenleving.’ 6 Een dialectisch proces dat op te knippen is in drie delen:  

1. Externalisering. De mens verandert de wereld door fysiek veranderingen aan te brengen, 
van zandkasteel tot wolkenkrabber. Maar ook door mentaal handelen, door dingen anders te 
denken, verandert de wereld.  

2. Objectivering. Door te handelen brengt men een product voort. Dat product staat los van 
de makers of bedenkers en wordt zo een object, ‘een feitelijkheid buiten hen en anders dan zij zelf.’ 7  

3. Internalisering. Mensen maken de werkelijkheid buiten zichzelf eigen door het object weer 
te internaliseren, de objectieve wereld vormen ze om, en maken het tot structuren van het 
subjectieve bewustzijn. Kortom: ‘Door externalisering is de samenleving een menselijk product. Door 
objectivering wordt de samenleving een werkelijkheid sui generis. Door internalisering is de mens een produkt van 
de samenleving’ 8 Als we al deze producten die de mens maakt door zijn handelen bij elkaar 
optellen, komen we uit bij wat we ‘cultuur’ noemen: ‘Cultuur bestaat uit de totaliteit van menselijke 
produkten’ 9  
Even verderop schrijft Berger: ‘De samenleving krijgt haar vorm en wordt in stand gehouden door 
handelende menselijke wezens. Zij heeft geen zijn, geen werkelijkheid los van dit handelen.’ 10 Door het 
handelen van de mens krijgt de samenleving vorm, en sterker nog, buiten dit handelen om 
bestáát er helemaal geen samenleving. ‘De ‘stof’ waaruit de samenleving en al haar onderdelen worden 
gemaakt zijn menselijke zingevingen, geëxternaliseerd in menselijk handelen.’ 11 Ook dit geëxternaliseerde 
menselijk handelen heeft een objectieve werkelijkheid gekregen en kan zo door de mens worden 
ervaren als elementen van een objectieve wereld, zoals de samenleving die is. De samenleving als 
objectieve werkelijkheid is de wereld waar de mensen in wonen en mensen ontlenen er hun 
bestaan aan: ‘het eigen leven van het individu doet zich aan hemzelf zówel als aan anderen voor als objectief 
werkelijk, alleen wanneer het zijn plaats vind in een sociale wereld die zelf het karakter heeft van objectieve 

                                                
5 G. Dekker, Godsdienst en samenleving: Inleiding tot de studie van de godsdienstsociologie, 
Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen 1987, blz. 21-23. 
6 P.L. Berger, The sacred canopy, vertaald door: W. Veugelers en H. De Hingh, Uitgeverij Ambo n.v., Utrecht 
1967, blz 13. 
7 P.L. Berger, The sacred canopy, 1967, blz 14. 
8 P.L. Berger, The sacred canopy, 1967, blz 14. 
9 P.L. Berger, The sacred canopy, 1967, blz 16. 
10 P.L. Berger, The sacred canopy, 1967, blz 17. 
11 P.L. Berger, The sacred canopy, 1967, blz 18. 
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werkelijkheid.’ 12 Mensen hebben het dus nodig deel te zijn van een samenleving die objectieve 
werkelijkheid bezit, zodat ze hun eigen objectief werkelijke bestaan eraan kunnen ontlenen.  
 
Binnen de samenleving kun je als individu een ‘objectief bepaalde rol’ aannemen, zoals broer, 
vader, opa enz. Deze rollen geven een houding aan je bestaan in de samenleving, je vervult niet 
alleen je rol en voldoet aan de verwachtingen die daar bij horen, maar jou mens-zijn binnen de 
samenleving is niet meer los te zien van de rol die je hebt gekregen daarbinnen. Voor de 
buitenwereld lijkt het mens-zijn met de rol die je vervult te versmelten, samen te vallen, maar 
binnen je eigen bewustzijn kun je als ‘werkelijk ik’ in gesprek met je ‘ik als opa, broer, neef, 
echtgenoot, enz’ en kun je deze rol los zien van je eigen ik. Volgens Berger is deze dialoog zelfs 
noodzakelijk om socialisering mogelijk te maken, je moet als individu kunnen inzien dat je een 
bepaalde rol bent: ‘In feite is alleen door middel van zo’n interne dialoog met de objectiveringen van zichzelf 
socialisering van meet af aan mogelijk.’ 13 

Deze rollen worden doorgegeven van generatie op generatie: ‘De nieuwe generatie wordt ingewijd in 
de betekenissen van de cultuur, leert te delen in haar gevestigde taken en zowel de rollen als de identiteiten te 
aanvaarden die haar sociale structuur vormen.’ 14 En nog verder, door het dialectische karakter van de 
samenleving maakt de nieuwe generatie zich niet alleen de regels eigen, ze is onderdeel van en 
geeft bestaan aan de regels. Hoe sterk dit bepaalt wie je bent en hoe erg deze dialectiek mens en 
samenleving met elkaar verweven, blijkt hier uit: ‘Het individu wordt gesocialiseerd om een bepaalde 
persoon te zijn en om een bepaalde wereld te bewonen.’ 15  

Deze sociaal geconstrueerde samenleving, geconstrueerd door een samenspel tussen ‘ik als 
individu gevormd door de samenleving’ en ‘ik als scheppend deel van de samenleving’, biedt veel 
houvast: ‘leven in een sociale orde betekent een geordend en zinvol bestaan leiden. De samenleving is de 
bewaakster van orde en zin, niet alleen objectief, in haar institutionele structuren, maar eveneens subjectief, in haar 
structurering van het individueel bewustzijn.’ 16 
Nomos 
 
Dit geheel van sociale orde, bestaande uit tradities, ongeschreven en geschreven regels, 
conventies en andere afspraken die zinvol zijn, noemt Berger ‘nomos’ 17 In klassiek Grieks 
betekent nomos iets als ‘conventie’, maar ook ‘voeder’. 18 Het geeft in ieder geval aan dat het iets 
is dat tussen mensen bestaat, zoals een conventie een afspraak is tussen mensen. Maar ook dat het 
essentieel is voor het bestaan van de mens, zoals voeding een primaire levensbehoefte is. Van 
zo’n groot belang ziet Berger de nomos ook zeker. Hij legt uit dat het loslaten van de nomos of 
afgesloten raken van de sociale wereld een geweldige bedreiging vormt voor het individu. 19 Hij 
ziet de levensloop van de mens als een soort gesprek tussen de verschillende stemmen die voor 
het individu de nomos vormen.  Buitengesloten of afgekapt worden van dit gesprek betekent dat 
de fundamentele orde waardoor het individu zin kon geven aan zijn bestaan, afbrokkelt. 20 Dit 
illustreert hoe wankel de nomos is voor het individu. Maar zoals deze instabiliteit voor het 
individu een bedreiging vormt, zo vormt zich dat ook voor de samenleving. Op de achtergrond 
klinkt voortdurend een dreigende toon, die de mensen er aan herinnert hoe wankel de nomos 
eigenlijk is. Want als er iets verschuift aan de nomos, verandert daarmee de zin van de gehele 
samenleving en moet men het bestaan en haar zin herdefiniëren.  
 
 

                                                
12 P.L. Berger, The sacred canopy, vertaald door: W. Veugelers en H. De Hingh, Uitgeverij Ambo n.v., 
Utrecht 1967, blz 24. 
13 P.L. Berger, The sacred canopy, 1967, blz 25. 
14 P.L. Berger, The sacred canopy, 1967, blz 26. 
15 P.L. Berger, The sacred canopy, 1967, blz 27. 
16 P.L. Berger, The sacred canopy, 1967, blz 32. 
17 P.L. Berger, The sacred canopy, 1967, blz 30. 
18 F. Muller en J.H. Thiel, Koenen Woordenboek Grieks-Nederlands, elfde druk, bewerkt door: W. den Boer, 
Koenen Woordenboeken, Utrecht-Antwerpen 1969, blz 492. 
19 P.L. Berger, The sacred canopy, 1967, blz 32. 
20 P.L. Berger, The sacred canopy, 1967, blz 33. 
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GODSDIENST 
 
Vanwege deze zwakte, deze voortdurend dreigende instabiliteit, moet de samenleving op zoek 
naar iets om de nomos te kunnen verankeren, iets dat buiten de (empirisch waarneembare) 
werkelijkheid staat zodat de mens het niet kan veranderen. Dit is waar Berger de godsdienst 
inbrengt in zijn redenering. Godsdienst is in staat dingen heilig te verklaren, waardoor het buiten 
de directe invloed van de mens komt te staan. Dit idee moet dan wel binnen de samenleving 
gedeeld worden, zodat het begrip ‘heilig’ niet alleen een hol begrip is, maar ook werkelijkheid heeft 
als zijnde heilig. Binnen de godsdienst representeert het heilige een andere werkelijkheid, die 
boven de werkelijkheid van de mens staat. Als de nomos van een samenleving daar verankert kan 
worden, zal ze niet snel veranderen en brengt dit stabiliteit met zich mee die boven de mens 
uitstijgt. 21  

Dit is de functie die godsdienst van oudsher al in zich heeft. Vele scheppingsmythes 
beschrijven hoe een godheid of kracht orde aanbrengt in een oerchaos, wat iets laat zien van de 
angst die bij mensen leeft voor chaos. De mens vind houvast in orde, en binnen deze 
scheppingsmythen krijgt de orde een goddelijk fundament of legitimering. Zo ook levert de 
goddelijke legitimering van de nomos een grote stabiliteit aan de samenleving, voor de identiteit 
van het individu brengt goddelijke legitimering eveneens veel vastigheid:  
 

‘Sociale identiteiten en de daaraan beantwoordende rollen worden de individuele mens toegekend door anderen, 
maar anderen zullen ook erg licht de toekenningen veranderen of terugnemen. Zij ‘vergeten’ wie het individu 
was en vanwege de noodzakelijke dialectiek van erkenning en zelferkenning vormen zij aldus een machtige 
bedreiging voor diens eigen identiteitsbesef. Als hij kan aannemen dat God in elk geval niet vergeet, krijgen 
zijn broze zelfidentificaties een fundament dat schijnbaar veilig is tegen de wisselende reacties van andere 
mensen. God wordt dan de meest betrouwbare en uiteindelijk significante andere.’ 22 

  
ZINGEVING 
 
Nu we het een en ander weten over de mens die zijn samenleving sociaal construeert, lijkt het me 
goed te kijken naar de rol van zingeving in dit verhaal. Meerten B. ter Borg en Berend ter Borg 
hebben het boek van Berger ook gelezen en schreven in 2009 aan de hand van zijn ideeën (en die 
van vele anderen) het boek ‘Zingeving als machtsmiddel’. 23 Hoe zingeving zich verhoudt met het 
sociaal constructivisme leggen ze eigenlijk op één van de eerste bladzijden uit:  
 

‘Mensen leven in een wereld die zij zelf zin hebben gegeven. Ze oriënteren zich mede op de zin die ze hechten 
aan de wereld om hen heen. Zonder die zin is hun leven een verlammende chaos. (...) Zingeving doen mensen 
met elkaar. Ze hebben elkaar nodig voor het telkens opnieuw en voortdurend geven van zin, bevestigen en 
eindeloos herbevestigen van zin. Juist hierin is de mens een sociaal wezen. Zingeving is een sociale activiteit.’ 24 

 
Hier proef je gelijk Berger in terug. Mensen construeren met elkaar de werkelijkheid waarin zij 
leven. Als je het woord ‘zingeving’ letterlijk opvat, als het geven van zin of betekenis aan de 
wereld om je heen, dan is dat onderdeel van wat Berger de ‘nomos’ noemt. Want de ‘nomos’ 
bestaat uit conventies en afspraken, en als mensen met elkaar dezelfde afspraken over zin en 
betekenis hanteren, dan is zingeving onderdeel van de nomos van een samenleving. De heren ter 
Borg noemen de ‘nomos’ een beetje anders, een ‘net van betekenissen’: ‘Mensen hebben een net van 
betekenissen over de dingen geworpen om de werkelijkheid zinvol en begrijpelijk te houden. (...) Door middel van 
zingevingssystemen hebben de mensen de werkelijkheid getemd.’ 25 Net zoals de ‘nomos’ de mens vastigheid 

                                                
21 P.L. Berger, The sacred canopy, vertaald door: W. Veugelers en H. De Hingh, Uitgeverij Ambo n.v., 
Utrecht 1967, blz 48. 
22 P.L. Berger, The sacred canopy, 1967, blz 50. 
23 M.B. ter Borg en B ter Borg, Zingeving als machtsmiddel, Van zinverlangen tot charismatisch leiderschap, 
Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2009. 
24 M.B. ter Borg en B ter Borg, Zingeving als machtsmiddel, 2009, blz 8. 
25 M.B. ter Borg en B ter Borg, Zingeving als machtsmiddel, Van zinverlangen tot charismatisch leiderschap, 
Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2009, blz 107. 
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geeft in een werkelijkheid die uit chaos bestaat en door de mens van structuur moet worden 
voorzien, zo wordt de werkelijkheid zinvol en begrijpelijk door het ‘net van betekenissen’ waaruit 
zingevingssystemen bestaan. Maar zoals de ‘nomos’ is opgebouwd door mensen, is dat ook het 
geval met zingeving en daardoor net zo instabiel. En ook hier klinkt weer een voortdurend 
dreigende toon van instabiliteit op de achtergrond, en verlangen mensen naar zekerheid. ‘Die 
zekerheid noemen we ontologische geborgenheid.’ 26  
 

‘Tegenover ontologische geborgenheid staat ontologische verlatenheid, het gevoel dat de routines, de regels, 
de betekenissen, waarmee men de werkelijkheid te lijf gaat niet of steeds minder op die werkelijkheid van 
toepassing zijn. De wereld glipt uit je handen. De wereld wordt als onbegrijpelijk, ondoorzichtig, 
onherbergzaam, onveilig, onvoorspelbaar, en onrechtvaardig ervaren. Ontologische verlatenheid leidt tot 
gevoelens van angst.’  27 

 
Ontologie wordt ook wel ‘zijnsleer’ genoemd. 28 Ontologische geborgenheid zou je dan kunnen 
omschrijven met dat je in je bestaan op je plaats bent. Ontologische verlatenheid zou je kunnen 
zien als misplaatst zijn in je bestaan. Mensen beseffen dat de ‘constellatie van zinelementen’ 29 
waarmee de mens zich in zijn bestaan van houvast voorziet, vrij wankel in elkaar zit. Maar 
mensen hebben wel stabiliteit nodig om te kunnen functioneren als mens, en zoeken zo uit 
verschillende kaders en subculturen een enigszins consistent, coherent en constant 
zingevingssysteem bij elkaar. Maar door onze moderne samenleving die zo veranderlijk is, zijn er 
altijd wel dingen die ervoor zorgen dat de ontologische geborgenheid aan het wankelen gemaakt 
wordt. ‘In onze tijd zijn er zoveel met elkaar concurrerende zingevingssystemen, die bovendien allemaal in snelle 
verandering zijn, dat men nooit helemaal zeker kan zijn van zijn zaak.’ 30 
 
HANDHAVINGSMECHANISMEN 
 
Vanwege deze permanente onzekerheid heeft de mens zichzelf door interactie tussen 
verschillende mensen een aantal ‘handhavingsmechanismen’ aangemeten. Deze mechanismen 
moeten er voor zorgen dat de ontologische verlatenheid niet te groot wordt en de ontologische 
geborgenheid enigszins blijft bestaan. ‘Het gaat om beproefde manieren om storende elementen van 
zingevingssystemen onschadelijk te maken, waarop men vaak zonder veel nadenken een beroep doet.’ 31  Deze 
mechanismen zijn in te delen in twee verschillende soorten, respectievelijk de 
integratiemechanismen en de afweermechanismen. Bij een integratiemechanisme is het de 
bedoeling dat het storende element dat het gevoel van ontologische verlatenheid aan het 
versterken is, een eigen plaats krijgt binnen het zingevingssysteem en zo wordt omgevormd tot 
iets dat het systeem versterkt en de ontologische geborgenheid doet toenemen. Bij een 
afweermechanisme is het tegenovergestelde het geval, het storende element wordt buitengesloten 
en het vertrouwen in het eigen systeem neemt daardoor toe. Deze mechanismen zijn essentieel 
voor het bestaan van een samenleving, en zitten diep geworteld in het zijn van de mens: ‘Het 
handhaven en herstellen van ontologische geborgenheid kan gepaard gaan met grote emotionele heftigheid die 
voortkomt uit het verlangen de ontologische geborgenheid in stand te houden. Voor elk samenlevingsverband is dat 
uiteindelijk een levensvoorwaarde.’ 32 

Ter Borg en ter Borg delen deze mechanismen nog verder op: Integratiemechanismen zijn 
onder andere manifestatie, routine en ritueel, inpassing en annexatie, correctie, 
compartimentering, theodicee, relativering en humor. Tot de afweermechanismen behoren 

                                                
26 M.B. ter Borg en B ter Borg, Zingeving als machtsmiddel, 2009, blz 107. 
27 M.B. ter Borg en B ter Borg, Zingeving als machtsmiddel, 2009, blz 109. 
28 Van Dale Online woordenboeken - professioneel, Van Dale Uitgevers, Utrecht 2010, 
http://surfdiensten2.vandale.nl.proxy.library.uu.nl/vandale/zoekservice/?type=pro (20 mei 2011) 
29 M.B. ter Borg en B ter Borg, Zingeving als machtsmiddel, 2009, blz 110. 
30 M.B. ter Borg en B ter Borg, Zingeving als machtsmiddel, 2009, blz 111. 
31 M.B. ter Borg en B ter Borg, Zingeving als machtsmiddel, Van zinverlangen tot charismatisch leiderschap, 
Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2009, blz 112. 
32 M.B. ter Borg en B ter Borg, Zingeving als machtsmiddel, 2009, blz 112. 
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negatie, taboeëring, vlucht, nihilatie, het zondebokmechanisme en fundamentalisme. 33 In het 
boek geven ze van elke soort enkele voorbeelden waarvan het mij niet zo heel nuttig lijkt die hier 
te herhalen, maar wat mij wel opvalt aan deze mechanismen, is dat ze eigenlijk dat uitwerken, 
waar Berger een functie voor godsdienst heeft bedacht. Het anker dat hij buiten de werkelijkheid 
noodzakelijk acht om de nomos min of meer vast te leggen, krijgt vorm door de mechanismen 
die de heren ter Borg hier beschrijven. Wel is er binnen de beschrijving van de mechanismen 
door de heren ter Borg meer ruimte voor niet-goddelijke invloeden die ook van toepassing zijn 
op de versteviging van de nomos, of de ontologische geborgenheid versterken.  
 
 

                                                
33 M.B. ter Borg en B ter Borg, Zingeving als machtsmiddel, 2009, blz 112-129. 
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2. Hoe gaat de theoloog H. Kuitert om met deze veranderende opvattingen en welke (nieuwe) 
plaats ziet hij hier voor religie? 
 
Nu we door de vorige deelvraag op de hoogte zijn van het sociaal constructivisme, lijkt het me 
goed te gaan kijken hoe de ‘Zingeving van de Westerling’ er concreet uitziet. Er bestaat niet een 
‘Westerling’ die we hier onder de loep kunnen nemen en daarmee kunnen zeggen dat we een 
alomvattend antwoord op de hoofdvraag kunnen vinden. Wel kunnen we hier kijken naar één 
specifieke westerse theoloog, die religie probeert te plaatsen binnen het kader van het sociaal 
constructivisme. Ook dat blijft natuurlijk een momentopname, onderhevig aan interpretatie en 
hermeneutiek. Om dit duidelijk af te bakenen wil ik kijken naar het boek ‘Over religie’ van H. M. 
Kuitert, 34 een tamelijk recent verschenen boek (2000), waarin Kuitert op zoek gaat naar de 
redenen waarom mensen religie erop nahouden. Dat lukt hem niet zonder zijn eigen geloof er 
buiten te houden: 35 binnen een systeem dat beschrijft hoe syncretisme een sociaal 
constructivistisch zingevend mechanisme is, zoekt hij naar iets authentieks christelijks dat zich 
niet zozeer ontrekt aan het syncretistische karakter van zingeving, maar wel een soort 
meerwaarde met zich mee kan brengen. Ik ben erg benieuwd naar wat Kuitert te zeggen heeft 
over het sociaal constructivisme, en hoe hij zijn best doet om hierbinnen ‘zijn’ christendom een 
plaats te geven en wat er dan overblijft.  
 
Theologie ziet hij als een beschrijving van het verschijnsel religie van binnenuit, maar ook als 
sociologie van het christelijk geloof. 36 Daarom is het niet zo gek om de stap te zetten van Berger 
en het sociaal constructivisme naar een christelijke theoloog als Kuitert:  
 

‘Alles wat mensen hebben is een voorstelling, alle spreken het spreken over het beeld dat ze bij het 
woordje God in hun hoofd hebben. Soms heel letterlijk, zo’n beeld. (...) Je mag het collectieve Godsbeeld 
tegenwoordig zelf vertimmeren, als je het niet meer meemaakt. Dus een meer persoonlijke versie van het 
ontwerp, beeldvorming in het kwadraat, of in de derde of vierde macht. Ook alweer – strikt genomen – niets 
nieuws. Zo is het altijd gegaan, maar omdat het niet mocht van de kerken, gebeurde dat heimelijk, in het 
innerlijk. Terwijl het vandaag open en bloot gebeurt, ieder met zijn beeld voor de dag kan komen wanneer 
hem/haar dat lust, en nog op bijval kan rekenen ook! Iedere gelovige doet naar hartelust aan zijn eigen 
beeldvorming, laat iets weg wat de gevestigde kerkelijke traditie juist wil houden, en omgekeerd: voegt toe wat 
de traditie nooit waar wilde hebben.’ 37 

 
Dit lijkt in een paar regels het standpunt van Kuitert weer te geven: de kerken hebben vroeger 
bepaald wat de mensen geloofden, en daar was geen ruimte voor enig syncretisme. Toch hield 
men er een geconstrueerd godsbeeld op na dat zowel sociaal als door eigen selectie geconstrueerd 
werd. Daar kon niet openlijk over gesproken worden omdat de kerken en de samenleving het 
algemeen geaccepteerd godsbeeld bepaalden. Je zou kunnen zeggen dat er tegenwoordig veel 
meer ruimte is om openlijk te spreken over verschillende godsbeelden, zonder de ‘censuur’ van 
kerk en samenleving.  
Het is echter maar de vraag of dit, als je voor syncretisme de definitie ‘Coëxistentie van elementen van 
verschillende oorsprong’ 38 gebruikt, wel op zou kunnen gaan voor het construct van het individu, dat 
vroeger binnen het algemeen geaccepteerde godsbeeld geconstrueerd werd. Construeren binnen 
het algemeen geaccepteerde godsbeeld gaat misschien niet helemaal over elementen van 
verschillende oorsprong, dat hangt af van wat je ziet als ‘oorsprong’ en wat ‘verschil’ daarin 
betekent. In dit verhaal is het echter niet mijn bedoeling een etymologische discussie hierover te 
voeren, en dat zullen we dan ook niet doen. Je zou wél kunnen zeggen dat het in beide gevallen, 

                                                
34 H.M. Kuitert, Over religie, Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars, Uitgeverij Ten Have, Baarn 2000. 
35 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 11. 
36 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 76-77.  
37 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 40-41. 
38 P.T. van der Veer, Syncretisme en assimilatie: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van 
gewoon hoogleraar in de Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 2 april 
1993, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1993, blz. 20. 
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‘vroeger’ en ‘nu’ om een construct gaat, maar dat de syncretistische aard afhangt van de definities 
die je gebruikt.  
 
KUITERT EN BERGER 
 
De al dan niet syncretistische aard sluit niet uit dat mensen religie gebruiken als een verankering 
van hun zingevingssysteem. Hierin sluit Kuitert zich aan bij de ideeën van Berger over 
verankering en het hemels baldakijn: 
 

‘Zelfs als de eenheid van cultuur versplintert, door de entree van andere religies op het heilig erf van het 
christendom (al is dat niet de enige factor die verbrokkeling bewerkt), blijft die behoefte aan een baldakijn 
bestaan. Mensen willen een geestelijk dak boven hun hoofd, een samenleving kan er eigenlijk niet zonder, maar 
een enkele persoon nog minder. Vandaar kerken, vandaar kleinere religieuze groepen die vroeger sekten 
werden genoemd, vandaar de hausse aan religiositeit zoals we die vandaag kennen, mensen beleven het als 
onderdak. 39 

 
Deze behoefte aan verankering, dat ‘geestelijk dak’ ziet Kuitert als een besef van afhankelijkheid, 
dat terugkomt bij alle religies. Hij noemt dit de ‘religieuze oerervaring’ en ziet dit als iets dat eigen 
is aan de aard van de mens, ‘omdat ze mens zijn’. 40 Het is niet zomaar afhankelijkheid, maar het 
gevoel afhankelijk te zijn van iets dat groter is dan de mens, de mens te boven gaat en je 
overkomt. Dit is een beschrijving van hoe Kuitert van binnenuit ziet wat Berger van buiten 
constateert als een principe. Kuitert beschrijft deze ervaringen alsof hij ze zelf heeft meegemaakt, 
Berger beschrijft het principe dat hij als socioloog terug ziet komen bij verschillende religies. 

Kuitert ziet binnen de religieuze oerervaring de contingentie-ervaringen als de meest 
spectaculaire vorm van religieuze oerervaringen. Het besef dat de dingen contingent zijn en net 
zo goed niet hadden kunnen gebeuren maakt mensen sterk bewust van de absolute, totale 
afhankelijkheid. 41 Hier heeft mijn inziens ook het begrip ‘ontologische geborgenheid’ van de 
heren Ter Borg mee te maken. De ontologische geborgenheid wordt aangetast door deze 
contingentie-ervaringen en vergroot het gevoel van ontologische verlatenheid. De contingentie-
ervaringen zijn een soort moment-opnamen die ervoor zorgen dat er in het bestaan van de mens 
die altijd dreigende ondertoon van een ongrijpbaar zingevingssysteem kan bestaan. Het zijn de 
momenten waarop de dreigende ondertoon als een snaar wordt aangeslagen, en doorklinkt 
tijdens andere momenten. Soms als solo-instrument aan de oppervlakte, soms als onhoorbaar 
lage bas ver op de achtergrond. Kuitert heeft hier zijn eigen termen voor bedacht:  

 
‘De werkelijkheid ervaren is daarom altijd haar ervaren in haar dubbelheid: ze stelt gerust, alles onder 
controle, we zijn er; maar ze beangstigt ook, ze bergt en ont-bergt. Dat laatste woord is geen goed Nederlands, 
ik weet het, maar ik voer het in omdat ik er een actie mee wil uitdrukken die het tegenbeeld van ‘bergen’ 
vormt. Wat de werkelijkheid, ‘het leven’, ons aandoet is ons inbedden in wat vanzelf gaat, in een orde waarin 
we een thuisgevoel opdoen. Dat is ’bergen’, geborgen doen zijn in wat ons omringt. ‘Ont-bergen’ is dat hetzelfde 
ons uit de veilige moederarmen stoot, de werkelijkheid als onherbergzaamheid in. 42 

 
Dit is precies wat Ter Borg en Ter Borg met ontologische geborgenheid en ontologische 
verlatenheid proberen te benoemen. Dat je in het bestaan, de werkelijkheid, geborgen bent en je 
bergt, of dat het bestaan je beangstigt, je eigen bestaan je bevreemdt en je ont-bergt. De 
verankering van het zingevingssysteem zorgt voor een sterk besef van geborgen zijn. Maar waar 
Ter Borg en Ter Borg er een heel systeem van handhavingsmechanismen op nahouden, schrijft 
Kuitert dit (voornamelijk) toe aan religie:  

 

                                                
39 H.M. Kuitert, Over religie, Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars, Uitgeverij Ten Have, Baarn 2000, 
blz. 77-78.  
40 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 115-116. 
41 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 117. 
42 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 125. 
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‘Zo kan een mens zich opgenomen voelen in de werkelijkheid, met zijn wisselvalligheden, zijn ongelijke 
kansen, zijn slagen en zijn aaien. (...) het geheel van de werkende, zich opdringende werkelijkheid ervaren als 
moederarm, als een geluksgevoel, dat is in elk geval een houding die in menige religie als piekervaring geldt. 
Hoe groter het besef van afhankelijkheid, des te sterker het besef van geborgen zijn.’ 43 
 

GOD 
 
Binnen het sociaal constructivisme, dat Kuitert niet zozeer nadrukkelijk deze naam geeft maar ik 
wel sterk in zijn boek teruglees, probeert hij een plek te creëren waar het christendom een 
specifieke meerwaarde kan bieden. Om hier uiteindelijk te komen moet hij eerst uitleggen wat 
geloofstradities eigenlijk voor hem zijn: 

 
‘Religies als geloofstradities zijn handvatten om met het Onbekende te kunnen omgaan, ze geven houvast. Als 
geloofsvoorstellingen formuleren ze waarop je mag rekenen. Niettemin, het zijn en blijven ontwerpen van 
beneden, mensen zijn aan het woord en drukken in hun taal en terminologie uit wat de Onbekende Macht 
voorstelt. Niemand weet het, in de zin waarin we gewoonlijk over ‘weten’ spreken.’ 44 

 
Omdat we het niet ‘weten’ zijn we genoodzaakt om op zoek te gaan. Met geloofsvoorstellingen 
die niet vaststaan, of onveranderlijke waarheden zijn, is het mogelijk om een geborgen gevoel van 
afhankelijkheid te kunnen vinden. Wel is het belangrijk steeds er van bewust te zijn dat het gaat 
om een ontwerp, een schets, en niet een definitief meesterwerk dat afgerond is en als één enkele 
waarheid boven het moeras van schetsen en voorstellingen uitsteekt. Maar: ‘zonder zoekontwerp, 
aangereikt of zelf samengesteld, verdwaal je, weet je niet waar of wat je moet zoeken, kun je alle kanten op en is 
alles even goed.’ 45 
Binnen deze geloofsvoorstellingen die ons als zoekontwerp helpen, kijken we verder naar de rol 
die God daarin heeft:  
 

‘Het woordje ‘god’ komt van beneden, is een heel gewoon mensenwoord, dat in onze wereld, als aanduiding van 
een persoonlijk voorgestelde hogere macht, allang bestond voordat we met het christelijke ontwerp van God in 
aanraking kwamen en dat christelijk ontwerp is typisch christelijke beeldvorming van zo’n persoonlijke God.’ 
46  

 
Kuitert kan niet overweg met het idee van een persoonlijke God. Een persoonlijke God, God als 
persoon, moet een lichaam hebben want dat maakt een persoon tot een persoon. Maar 
ondertussen behoren onsterfelijkheid en alomtegenwoordigheid tot de eigenschappen van God 
en die eigenschappen zijn in strijd met lichamelijkheid. Dit levert alleen maar problemen op. We 
hebben geen bewijzen verder dan wat bijbels ‘steun- en stutwerk’ 47, en daarbij is het ook maar de 
vraag hoe je de bijbel interpreteert. Dus eigenlijk weten we er gewoon niets over en is God-als-
persoon iets dat vooral afkomstig is uit de manier waarop wij over God spreken door ons 
taalgebruik. Maar het is volgens Kuitert ook niet nodig: ‘God is zelf al een interpretatie van een ervaring, 
(...) Religie staat of valt om die reden niet met het aanvaarden van de christelijke interpretatie en de christelijke 
interpretatie staat of valt niet met een persoonlijke God.’ 48 Kuitert wil niet dat het christendom leunt op 
de interpretatie van God als persoon. Hij geeft aan dat dit te wankel is en dat het een zwakte is in 
de redenering als de christelijke theologie afhankelijk zou zijn van dat idee: 

 
‘Als het christendom in zijn gangbare uitmonstering staat of valt met God als persoon (in de theïstische zin 
opgevat), ziet het er niet best uit: het persoon-zijn van God is een spreekwijze, die niet zegt hoe God eruit ziet 

                                                
43 H.M. Kuitert, Over religie, Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars, Uitgeverij Ten Have, Baarn 2000, 
blz. 127. 
44 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 144.  
45 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 146. 
46 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 150. 
47 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 151. 
48 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 153. 
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(om het zo even te zeggen), geen informatie biedt over Gods wezen en daarmee vervalt heel de basis onder dat 
prachtige gebouw van de christelijke theologie.’ 49   

 
Het is mooi dat Kuitert hier één van de, in zijn ogen zwakke, fundamenten van het christendom 
weg poogt te halen, om vals vertrouwen te voorkomen. Maar op welke manier kunnen we dan 
iets met dat wat hij ‘oerervaring’ noemt? Op welke manier kunnen we dan nog spreken over het 
hogere? Dan blijkt dat Kuitert het spreken over God als persoon an sich niet verkeerd vindt, we 
moeten er alleen niet meer van maken dan het is, we moeten er geen fundament van maken en 
een christelijk-theologisch huis op willen bouwen:  
 

‘God als persoon is een geloofsexpressie, pure subjectiviteit. Meer kunnen we er niet van maken, het is geen 
informatie en deugt dus al helemaal niet voor leerstellige conclusies. Heel die zee van voorstellingen waarin God 
als menselijk wordt voorgesteld, is niet letterlijk te nemen, is ook niet als een metafoor voor te stellen, ze is een 
spreekwijze die christenen hanteren om niet sprakeloos te staan. En pas als ze als spreekwijze is doorzien, 
kunnen we het woordje God, in religieuze ernst dan wel spel, hanteren zonder in spraakverwarring ten onder te 
gaan.’ 50 
 

We moeten God zien als een woord om uitdrukking te geven aan religieuze ervaringen en op die 
manier kunnen we er verstandig mee omgaan. Ik begrijp alleen niet waarom Kuitert dit geen 
metafoor wil noemen. Volgens het van Dale woordenboek is een metafoor een ‘stijlfiguur waarbij 
een begrip vervangen wordt door een beeld’  51 en het Wolters’ Handwoordenboek heeft het over een 
‘vergelijkingsbeeldspraak’ 52. Nu is een ervaring niet één op één hetzelfde als een begrip, waarbij de 
metafoor het begrip vervangt voor een beeld, maar ik denk dat God-als-persoon een beeld is dat 
als stijlfiguur woorden geeft aan de religieuze oerervaring. En in zekere zin dus ook 
vergelijkingsbeeldspraak is, waarbij de religieuze oerervaring in het beeld van God-als-persoon 
wordt uitgedrukt. Maar ik begrijp wel dat Kuitert aangeeft dat we ons bewust moeten zijn van 
wat we eigenlijk willen met het gebruik van deze spreekwijze, wanneer we over God spreken. En 
dat het als uitdrukking van de religieuze oerervaring een geschikte spreekwijze is, naast vele 
andere, én dat we zonder deze spreekwijze ook slecht uitdrukking kunnen geven aan de religieuze 
oerervaring: ‘Als we niet meer God mogen zeggen, zouden we tong en taal missen, we hebben geen ander woord 
bij de hand om wat wij van de Macht maken ter sprake te brengen.’ 53 
 
SCHEPPER 
 
Hoewel we mogen spreken over God-als-persoon om niet helemaal sprakeloos te zijn, is er 
volgens Kuitert een betere term die (wel) als metafoor voor de religieuze oerervaring kan dienen: 
 

‘‘Schepper’ is een metafoor, taal ontleend aan onze taal en niet andersom. En metaforen zijn verwijzingen in 
termen van ‘lijken op’. Ze voor beschrijvingen houden, al was het maar voor een primitieve vorm ervan, wreekt 
zich te eniger tijd, het is wakker worden in een verkeerd bed. Metafoor dus, maar voor wat? Voor de Macht, 
die aan ons doet. (...) de basiservaring, waarvan het spreken over de Schepper, de Wie die volgens de verhalen 
achter ons bestaan zit, de expressie is: de ervaring dat er een Macht is die ons maakt en breekt.’ 54 

 

                                                
49 H.M. Kuitert, Over religie, Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars, Uitgeverij Ten Have, Baarn 2000, 
blz. 157. 
50 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 158. 
51 Van Dale Online woordenboeken - professioneel, Van Dale Uitgevers, Utrecht 2010, 
http://surfdiensten2.vandale.nl.proxy.library.uu.nl/vandale/zoekservice/?type=pro (8 juli 2011) 
52 M.J. Koenen en J.B. Drewes, Wolters’ Handwoordenboek Nederlands Koenen, negenentwintigste druk, bewerkt 
door W. Th. De Boer, Wolters’ Woordenboeken, Groningen-Utrecht-Antwerpen, 1992, blz. 703. 
53 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 161. 
54 H.M. Kuitert, Over religie, Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars, Uitgeverij Ten Have, Baarn 2000, 
blz. 174-175. 
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Dit klinkt vrij abstract, maar verderop maakt Kuitert het iets concreter: ‘Mits goed verstaan kunnen 
we zeggen dat ‘Schepper’ wil zeggen: God is de werkende werkelijkheid en de werkende werkelijkheid is God.’ 55 
Hiermee hoeft Kuitert God niet te beschrijven in termen van lichamelijke aard waardoor God-
als-persoon onvermijdelijk het resultaat zal zijn, maar heeft hij wel een duidelijke metafoor om de 
religieuze oerervaring in een beeld te kunnen vangen, zonder te kort te doen aan het gevoel van 
afhankelijkheid dat zo specifiek hoort bij deze oerervaring. ‘De werkelijkheid ervaren in haar macht 
over ons, en onszelf in onze afhankelijkheid daarvan (voeg ik toe), is de Schepper ervaren.’ 56 
 
Kuitert plaatst de Schepper niet ergens boven in een hemelse controlekamer, met allemaal 
lampjes, knopjes en schermen waarmee het menselijk leven te besturen en regisseren is. Hij 
maakt er ook geen boekhouder van die alle goede en slechte daden van de mensen opschrijft en 
afweegt. Hij plaatst de Schepper ‘In het gewone leven dus, waar haat en liefde, geluk en ongeluk, leven en 
doodgaan de dienst uitmaken, daar kom je de Schepper tegen, ik bedoel zelfs te zeggen: wat je in dat opzicht 
meemaakt is hetzelfde als de Schepper meemaken.’ 57 
De Schepper kom je daar tegen, want ‘God is als Schepper zijn schepselenwereld, de werkelijkheid.’ 58 
Hierbij is vooral het ‘is’ heel belangrijk, Kuitert plakt hier Schepper en schepselenwereld op 
elkaar, als iets dat niet los van elkaar te zien is. En waardoor beide in elkaar te herkennen zijn. Als 
we dit koppelen aan de religieuze oerervaring, dan komt die ervaring erop neer dat je in de 
schepselenwereld de Schepper ervaart, herkent, en daardoor bewust wordt van je afhankelijkheid 
en je daarin geborgen weet.  
 
AANSPREKEN 
 
Kuitert plaatst hiermee ervaring bovenaan. Het is niet alleen iets dat je passief waarneemt op het 
moment dat jouw oog er (toevallig) op valt, het komt actief naar je toe, deze ervaring van de 
Schepper spreekt je aan:  
 

‘Volgens de christenheid, wijs gemaakt door het jodendom, merk je God de Schepper doordat Hij aanspreekt, 
ons aanspreekt, ons wat zegt. Door aan te spreken schept, regeert en onderhoudt de Schepper, sedert er mensen 
zijn die het aanspreken kunnen (en willen) horen, mens en wereld.’  59 

 
Dit aanspreken gaat nog een stuk verder. Aanspreken dringt zich aan je op, en beperkt zich niet 
tot een ervaring tussen jou en de Schepper, maar is veel breder en vind ook (juist) plaats tussen 
jou en de ‘behoeftige medemens’. 60 Behoeftig wil niet zeggen dat het gaat om hulpbehoevenden zoals 
de mensen waarvoor we een sociaal vangnet hebben, maar dat het mensen zijn die zelf ook 
deelnemen in het aanspreken omdat ze daartoe de behoefte hebben. Aanspreken gebeurt tussen 
mensen en daarmee laat de Schepper zich (een beetje) zien, in de werkelijkheid van zijn 
schepselenwereld: ‘Door ons te confronteren met een mens die ons behoeft, daarmee doet de Schepper van zich 
merken. Zie je de mensen niet staan, die behoefte aan je hebben, dan kijk je aan de Schepper en zijn inblazingen 
voorbij.’ 61 Het is dus van belang om te Schepper te willen zien ook de behoeftige medemens te 
zien en er door aangesproken te worden. 
 
 
En op zich is aanspreken niet een christelijk principe. Alle mensen worden aangesproken, dat is 
niet een exclusief aan christenen voorbehouden voorrecht: 
 

‘De ervaring dat je machtig, overmachtig, wordt aangesproken, delen christenen met alle mensen, zich eraan 
gewonnen geven, delen christenen met alle religieuze mensen (daar begint religie mee, met zich gewonnen geven), 

                                                
55 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 175. 
56 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 175. 
57 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 175. 
58 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 178. 
59 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 181. 
60 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 188. 
61 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 188. 
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maar als ze moeten zeggen waarin ze de macht van de Schepper tegenkomen, hebben christenen hun eigen 
antwoord.’ 62 

 
Dit eigen christelijke antwoord zit volgens Kuitert vooral in het ‘gevoel, dat zich opdringt’ en het 
besef dat we aangesproken worden wanneer een behoeftige op ons pad vinden. Je kunt er niet 
omheen, en sterker nog, het is een stukje van ons zijn: ‘in het ‘zich aangesproken voelen’ door mensen 
spreekt, volgens christelijke traditie, de Schepper ons niet alleen aan, maar maakt Hij mensen tot mensen.’ 63 Dit 
gaat erg diep, en het is de vraag of dit nog wel past bij waar we deze deelvraag begonnen: Hoe 
plaatst Kuitert het christendom binnen het sociaal constructivisme? Kuitert geeft daar zelf een 
vrij sterk antwoord op:  
 

‘Waar doet de Schepper zich dus gelden? Het meest wijde (en wijdse) antwoord luidt: in de cultuur en met 
cultuur bedoel ik dan het bewoonbaar maken van een onbewoonbare wereld. Cultuur is daar waar mensen en 
dingen ‘van betekenis’ worden en niet meer als louter materiële of biologische verschijnselen bestaan.’ 64  

 
Juist in het geven van betekenis en zin aan de wereld om van een fysische werkelijkheid ook een 
sociaal bewoonbare werkelijkheid te maken, ziet Kuitert dat de Schepper van zich laat merken. 
Daarmee is voor Kuitert het sociaal constructivisme, dat als principe juist beschrijft hoe de mens 
van een fysische werkelijkheid een sociaal bewoonbare maakt, eigenlijk een present zijn van de 
Scheppende kracht die middels religieuze ervaring je dringend aanspreekt.  
 
 
 

                                                
62 H.M. Kuitert, Over religie, Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars, Uitgeverij Ten Have, Baarn 2000, 
blz. 188. 
63 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 191. 
64 H.M. Kuitert, Over religie, 2000, blz. 190. 
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3. Hoe heeft de theoloog F.D.E. Schleiermacher tweehonderd jaar geleden binnen de 
opvattingen van destijds een plaats voor religie willen maken? 
 
Wellicht lijkt het wat vreemd om op dit punt Schleiermacher, een theoloog van tweehonderd jaar 
geleden aan het verhaal vast te breien. Het kan de schijn wekken een anachronisme te zijn, door 
met een sociaal constructivistisch kader naar Schleiermacher te kijken. Ik denk echter dat als we 
willen weten of syncretisme een nieuwe ontwikkeling is, we ook moeten kijken naar mensen van 
vroeger. Schleiermacher is een theoloog die een boek heeft geschreven waar Kuitert in zijn boek 
een aantal keer naar verwijst en waar hij ook zijn titel naar gemodelleerd heeft: Over de religie, 
betogen voor de ontwikkelden onder haar verachters. 65 In dit boek probeert Schleiermacher, net als 
Kuitert, een nieuw fundament te zoeken voor religie. 66 Grote verschil is echter dat 
Schleiermacher dit tweehonderd jaar eerder deed dan Kuitert en dit fundament binnen een ander 
landschap kon bouwen. Schleiermacher poogde met zijn schrijven, zijn ontwikkelde vrienden die 
een zekere verachting voor religie hadden uitleg te geven wat religie zou zijn en wat het voor hem 
betekende. Het eerste gedeelte van zijn boek is een apologie, een betoog waarin Schleiermacher 
pleit vóór religie en waarmee hij religie als iets acceptabels probeert neer te zetten. In de tijd van 
Schleiermacher had het modernisme een sterke stem waarbinnen weinig plaats was voor religie. 
Schleiermacher probeert met de taal van zijn tijd hierover uitleg te geven, en plaats te maken voor 
religie. En zoals we bij de vorige deelvraag hebben kunnen zien, probeert ook Kuitert iets 
dergelijks. Hij probeert binnen het sociaal constructivisme een plaats te vinden voor het 
christendom, uitgelegd in termen van zijn eigen tijd. Met deze deelvraag wil ik kijken naar de 
manier waarop Schleiermacher zoekt naar een nieuw fundament voor religie. De keuze voor 
Schleiermacher is niet alleen vanwege de parallel met Kuitert, het is ook vanwege zijn 
vernieuwende ideeën, die nog steeds een zekere actualiteit genieten en gezien kunnen worden als 
het begin van het moderne denken over religie, zoals ook de vertalers in de inleiding schrijven:  

 
'Het is een belangrijke aanzet tot de moderne religiositeit die gefundeerd is op subjectieve gevoelens, ervaringen 
en belevingen, die zich niet onderwerpt aan institutionalisering, standaardisering en rationalisering, maar die 
individueel wordt vormgegeven, zowel binnen als buiten kerken en over de grenzen van de verschillende 
godsdiensten heen. (...) Zijn denken is wezenlijk synthetiserend.’ 67  

 
Schleiermacher brengt dus dingen bij elkaar en kijkt over de grenzen van verschillende 
godsdiensten heen. Je zou kunnen zeggen dat hij zich daarmee op het grensvlak begeeft waar ook 
syncretisme te vinden is. Daarover later meer. Schleiermacher zet zich af tegen dat stuk van de 
religie die met het modernisme mee zich rationeel probeert uit te drukken. Hij ziet dit rationele 
geloof, dat tijdens de Scholastiek vooral haar oorsprong vond, als een ‘verachtelijke slavernij’ 68 
waarin de werkelijke religie gevangen gehouden wordt. Maar wat is werkelijke religie dan wel?  
 
WERKELIJKE RELIGIE 
 
Alles wat de mens bedenkt kan van twee kanten worden bekeken: 

 
‘Elke uitspraak, elk voortbrengsel van de menselijke geest kan vanuit een dubbel standpunt worden beschouwd 
en gekend. Als we zo'n voortbrengsel beschouwen vanuit zijn middelpunt en volgens zijn innerlijke wezen, dan 
is het een product van de menselijke natuur, en is het gebaseerd op de handelswijzen en aandriften daarvan, of 
hoe jullie dat ook noemen, want ik wil nu geen oordeel vellen over jullie kunstmatige taal; maar als we het 
vanuit zijn grenzen bezien, op grond van het bepaalde voorkomen en de vorm die het hier en daar heeft 

                                                
65 F.D.E. Schleiermacher, Over de religie, Betogen voor de ontwikkelden onder haar verachters, vertaald door 
W. Visser en H. Westerink, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2007. 
66 F.D.E. Schleiermacher, Over de religie, 2007, blz. xxvii. 
67 F.D.E. Schleiermacher, Over de religie, 2007, blz. xxxvi. 
68 F.D.E. Schleiermacher, Over de religie, 2007, blz. 13. 
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aangenomen, dan is het een product van de tijd en de geschiedenis.’ 69 
 
Je zou kunnen zeggen dat het sociaal constructivisme van beide posities uitgaat en religie als 
voortbrengsel van de menselijke geest toeschrijft aan zowel de menselijke natuur als wel een 
product van de tijd en geschiedenis (cultuur). Schleiermacher ziet dit echter anders, religie 
ontspringt diep binnen in de mens en drijft haar van binnenuit voort: 
 

‘Wat ik beweer en graag wil waarborgen is dat de religie noodzakelijk vanzelf ontstaat in het innerlijk van 
elke goede ziel, dat haar een eigen domein in het gemoed toebehoort waarin haar heerschappij onbegrensd is, dat 
ze de waardigheid heeft om met haar innerlijkste kracht de nobelste en voortreffelijkste mensen te bewegen, en 
door hen wat haar innigste wezen betreft gekend te worden.’ 70 

 
Omdat dit binnen in de mens zich afspeelt, heeft de tijd en geschiedenis er eigenlijk niet zoveel 
over te zeggen. Sterker, Schleiermacher bestrijd (alle) uiterlijkheid van religie. Hij spreekt over 
holle schijnvertoningen en hij probeert zijn lezers duidelijk te maken dat het beeld dat zij hebben 
van religie, vooral komt door deze misleidende uiterlijkheden. Nu begrijpt hij ook wel weer dat 
dit beeld bestaat, want veel van de religie om hem heen zit ook op die manier in elkaar. 
Schleiermacher vind het echter vooral jammer dat dit zijn lezers weerhoudt door te dringen tot 
dat wat hij wel als werkelijke religie ziet: ‘religie is gevoel en smaak voor het oneindige.’ 71 en ‘Haar wezen 
is denken noch handelen, maar schouwing en gevoel.’ 72  Onder de indruk zijn van het universum als een 
religieuze oerervaring, en je daardoor aangesproken voelen door de Schepper, zou Kuitert er van 
maken. En ook hier kun je alleen schouwen door er zelf actief voor open te staan, maar wordt je 
ook aangesproken en komt het van twee kanten. Dát is werkelijke religie, dit onder de indruk 
zijn. En Schleiermacher kan zich dan ook flink afzetten tegen de mensen die er iets anders van 
maken: ‘Ik vind het dan ook zeer onrechtvaardig dat jullie zelf van zulke heterogene dingen iets onhoudbaars in 
elkaar knutselen, dit religie noemen, en daar vervolgens zoveel nutteloze drukte om maken.’ 73 Dit zou je goed 
kunnen interpreteren als een sneer richting syncretisme, waar elementen van verschillende 
oorsprong tot een nieuw geheel geknutseld worden.  

Ik denk echter dat Schleiermacher niet zozeer het knutselen als een probleem ziet. Hij geeft af 
op mensen die zelf iets knutselen, het religie noemen, om er vervolgens van te zeggen dat het niet 
klopt en dat religie nergens toe doet en misleidend is. Juist als deze mensen wat doortastender 
waren geweest, hadden ze door kunnen prikken tot de kern en werkelijke religie kunnen 
ontdekken, ze waren er dichtbij. Maar dat zegt niet dat Schleiermacher het knutselen zelf als een 
probleem ziet. Zolang we maar zien dat alles uiteindelijk één geheel is, kunnen we het religie 
noemen:  ‘En zo is het opvatten van al het afzonderlijke als een deel van het geheel, van al het begrensde als een 
manifestatie van het oneindige - religie.’ 74 
 
Feitelijk zegt Schleiermacher hier hetzelfde als Kuitert, wanneer hij het heeft over de religieuze 
oerervaring. Het besef dat je afhankelijk bent, je deel uitmaakt van een groter geheel en dat alle 
begrensde dingen een manifestatie zijn van dat grotere geheel, het oneindige, dat is religie volgens 
beiden.  
 
VERSCHEIDENHEID 
 
Het hoeft volgens Schleiermacher niet zo te zijn dat religie er dan voor iedereen hetzelfde uitziet, 
en er dezelfde woorden voor weet te vinden. Het is juist iets dat je als individu zelf beleeft en 
waarbij je eigen afzonderlijke ervaring bovengeschikt is aan de neiging alles in systemen en 
samenhang te zien: 
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‘Laat iedereen zijn eigen rangschikking en zijn eigen rubrieken hanteren; het afzonderlijke kan daardoor niets 
winnen of verliezen, en wie zijn religie en haar wezen echt kent, zal elke schijnbare samenhang verre 
ondergeschikt maken aan het afzonderlijke, en nog geen greintje daarvan aan zo'n samenhang opofferen. Juist 
vanwege die zelfstandige individualiteit is het gebied van het schouwen zo oneindig.’ 75  

 
Religie is dus enerzijds de ervaring van het besef onderdeel te zijn van het oneindige, deel uit te 
maken van een groter geheel en anderzijds een puur individuele ervaring die als ervaring niet in 
één systeem te vatten is. Sterker nog, religie staat lijnrecht tegenover eenzijdigheid en het is de 
mens zelf die dingen als heilig en waardevol opvat, doordat de mens ze vanuit een religieus 
perspectief opvat als zijnde heilig en waardevol:  
 

‘Voor een vrome geest maakt de religie alles heilig en waardevol en dat geldt zelfs voor het onheilige en het 
ordinaire, voor alles wat die geest vat en niet vat, wat wel of niet in het systeem van zijn eigen gedachten ligt, 
wat wel of niet strookt met zijn karakteristieke manier van doen; de religie is de enige en gezworen vijand van 
alle pendanterie en eenzijdigheid.’ 76 

 
Hierin kiest de mens zelf, en stelt zo eigenlijk haar eigen stukje religie samen. Maar 
Schleiermacher ziet een verschil tussen zelf religie maken, of religie samenstellen:  
 

‘Elke menselijke kunst faalt bij de poging om de voortbrengselen van de natuur te reconstrueren aan de hand 
van hun gescheiden bestanddelen, en dat lukt jullie met de religie ook niet, hoe perfect jullie de afzonderlijke 
elementen van buiten ook uitdenken; de religie moet van binnenuit komen.’ 77  
 

En dat verschil tussen samenstellen en produceren maakt het tegelijk ook lastig om te kunnen 
zeggen dat religie volgens Schleiermacher een sociaal construct is. Juist omdat het ‘van binnenuit’ 
moet komen, kun je eigenlijk niet zeggen dat het een sociaal construct is. Je kunt wel zeggen dat 
het een construct is, construeren kan ook het herschikken zijn van al bestaande onderdelen. Eerder 
hierboven noemde Schleiermacher dat religie vanuit het binnenste van je ziel moet komen, en dat 
het iets is dat je moet ondergaan: 
 

‘Vluchtig is het, doorzichtig als de eerste geurige nevel waarmee de dauw de ontwaakte bloesem bewasemt, 
schuchter en teder als de kus van een maagd, heilig en vruchtbaar als de omhelzing van een bruid; en ja, dat 
ogenblik is niet als dit alles, het is het zelf. Snel en als door toverij ontwikkelt zich een verschijning of een 
gebeurtenis tot een beeld van het universum. En meteen als de geliefde en altijd gezochte gedaante zich vormt, 
vliegt mijn ziel haar tegemoet; ik omarm haar, en niet als een schaduw, maar als het heilige wezen zelf. Ik lig 
aan de boezem van de oneindige wereld; op dat ogenblik ben ik haar ziel, want ik voel al haar krachten en 
haar oneindige leven als mijn eigen leven; ze is op dat ogenblik mijn lichaam, want ik doordring haar spieren 
en haar ledematen zoals die van mezelf, en haar diepste zenuwen bewegen als de mijne op mijn gevoel en 
intuïtie. Het geringste schokje doet de heilige omarming verwaaien, en nu pas staat de schouwing voor mij als 
een afzonderlijk gestalte: ik neem haar op, en ze spiegelt zich in de open ziel als het beeld van de zich 
losrukkende geliefde in het opengeslagen oog van de jongeling, en nu pas werkt zich het gevoel uit het innerlijk 
omhoog, en verspreidt zich als een blos van schaamte en lust over zijn wangen. Dit moment is de hoogste bloei 
van religie.’ 78 

 
Een weergave van hoe Schleiermacher van binnenuit, als theoloog, religie beleeft. Maar ook dat 
het niet hoeft uit te sluiten dat ook voor Schleiermacher religie een verankering van zijn 
zingevingssysteem is, en als handhavingsmechanisme hem ontologische geborgenheid kan 
verschaffen. Juist omdat hij hier zo beeldend beschrijft hoe overweldigend religie voor hem kan 
zijn, hoe hij als afhankelijke sterveling hier onder de indruk is van zijn afhankelijkheid.  
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Conclusie: 
 
Hier is nu de plaats om antwoord te geven op de hoofdvraag: 
 
Is de ruimte voor syncretisme binnen de zingeving van de Westerling dat door verschillende onderzoeken de laatste 
jaren als resultaat van de ontkerkelijking en ontkerstening wordt gezien een nieuwe ontwikkeling, of niet?  
 
Zoals we gezien hebben bij Kuitert én Schleiermacher, past de manier waarop zij religie 
beschrijven van binnen uit, binnen het sociaal constructivistisch kader. En zoals Berger en de 
heren ter Borg laten zien, is sociaal constructivisme een mechanisme dat laat zien hoe de mens 
zelf religie construeert. Construeren van religie is dus niets nieuws van de laatste jaren, het is 
terug te vinden bij Schleiermacher en Kuitert. Mooi is vooral ook een citaat hierover van P.T. van 
der Veer, de godsdienstwetenschapper van wie ik de definitie van ‘syncretisme’ heb geleend. Aan 
het einde van zijn rede over de betekenis van syncretisme zegt hij: 
 

‘Samenvattend kunnen we zeggen, dat “syncretisme”, opgevat als een zuiver beschrijvende term, een nutteloos 
concept is. Immers, welbeschouwd, is elke religie en elke cultuur syncretistisch omdat religieuze en sociale 
praktijken altijd een samenstel zijn van een aantal elementen van uiteenlopende oorsprong.’ 79  

 
Hiermee zou je kunnen zeggen dat syncretisme niet eens een nieuwe ontwikkeling kan zijn, 
omdat het onlosmakelijk met religie verbonden is. Ook de heren ter Borg leggen uit dat dit zo 
diep in religie geworteld zit, dat het zelfs één van de factoren is die een religie tot een succes 
kunnen maken:  

 
‘Islam en christendom zijn de meest succesvolle godsdiensten ter wereld omdat ze beide in staat zijn zeer veel 
storende vreemde zinelementen in te passen. Het christendom deed dit door vreemde elementen te definiëren als 
elementen die uitdrukkelijk bij het eigen zingevingssysteem horen. Zo zullen ze het eigen zingevingssysteem 
eerder versterken dan verstoren. Een bekend voorbeeld is de kerstboom. De heilige boom van het Germaanse 
midwinterfeest werd door de Kerk geannexeerd door deze te verbinden met de viering van de geboorte van 
Christus. Het Germaanse lentefeest werd geannexeerd door het te koppelen aan Pasen. Na de annexatie 
trachtte men langzaam de vreemde zinelementen te elimineren.’ 80   
 

Ik denk echter wel dat deze stellingname niet zomaar recht tegenover de conclusies van de 
verschillende onderzoeken uit de inleiding te plaatsten is. Hier wil ik graag wijzen op wat een idee 
van Kuitert, waar ik ook eerder al over schreef. Hij ziet de ruimte voor syncretisme als een 
verruiming van het keuzeaanbod. En dat idee wil ik nog een stukje doortrekken. 
 
Vroeger bepaalden de kerken wat de mensen geloofden. Dit neemt niet weg dat de mensen zelf 
binnen het aanbod van de kerk die dingen uitpikten die hen aanspraken en van waaruit hun 
geloof werd opgebouwd, en dat op die manier het principe van het construeren van je geloof 
niets nieuws is. Wel kun je zeggen dat de onderzoeken laten zien dat het aanbod veel groter is 
geworden, doordat de kerken minder te vertellen hebben als maatgevende factor en dat de 
globalisering zinelementen van de meest uiteenlopende oorsprong bereikbaar heeft gemaakt voor 
de ‘gewone’ mens. Maar dat het belangrijkste hierin is, dat religie jou als mens doet laten beseffen 
deel uit te maken van een groter geheel.  
 

                                                
79 P.T. van der Veer, Syncretisme en assimilatie: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van 
gewoon hoogleraar in de Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 2 april 
1993, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1993, blz. 22. 
80 M.B. ter Borg en B ter Borg, Zingeving als machtsmiddel, Van zinverlangen tot charismatisch leiderschap, 
Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2009, blz 115. 



 21 

Bronvermelding 
 
 
GESCHREVEN BRONNEN: 
 
Berger, P.L., The sacred canopy, vertaald door: W. Veugelers en H. De Hingh, Uitgeverij Ambo n.v., 
Utrecht 1967, blz. 1-80. 
 
Ter Borg, M.B. en Ter Borg, B., Zingeving als machtsmiddel, Van zinverlangen tot charismatisch 
leiderschap, Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2009, blz. 1-256. 
 
Van de Donk, W.B.H.J., Jonkers, A.P., Kronjee, G.J. en Plum, R.J.J.M., (red.), Geloven in het 
publieke domein: Verkenningen van een dubbele transformatie, Amsterdam University Press, 
Amsterdam 2006, blz. 1-54 en 139-170. 
 
De Jong, G., Spiritualiteit van dertigers en veertigers, kwalitatief onderzoek voor Kerk zonder 
Grenzen, rapport nr 604a, Kaski, Nijmegen, 2010. blz. 36-39. 
 
Kuitert, H.M., Over religie, Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars, Uitgeverij Ten Have, Baarn 
2000, blz. 1-314. 
 
Schleiermacher, F.D.E., Over de religie, Betogen voor de ontwikkelden onder haar verachters, 
vertaald door W. Visser en H. Westerink, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2007, blz. 1-50. 
 
Van der Veer, P.T., Syncretisme en assimilatie: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt 
van gewoon hoogleraar in de Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam op 
vrijdag 2 april 1993, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1993, blz. 1-25.  
 
 
 
NASLAGWERKEN 
 
Koenen, M.J., en Drewes, J.B., Wolters’ Handwoordenboek Nederlands Koenen, negenentwintigste 
druk, bewerkt door W. Th. De Boer, Wolters’ Woordenboeken, Groningen-Utrecht-Antwerpen, 
1992, blz. 703. 
 
Muller, F. en Thiel, J.H., Koenen Woordenboek Grieks-Nederlands, elfde druk, bewerkt door: W. den 
Boer, Koenen Woordenboeken, Utrecht-Antwerpen 1969, blz 492. 
 
 
INTERNET 
 
Van Dale Online woordenboeken - professioneel, Van Dale Uitgevers, Utrecht 2010, 
http://surfdiensten2.vandale.nl.proxy.library.uu.nl/vandale/zoekservice/?type=pro (8 juli 2011) 
 
 
GESPROKEN BRONNEN:  
 
Afscheidssymposium voor Henk Tieleman, Religie als theater: homo religiosus, homo ludens, 
Utrecht, 31 mei 2011.  
 
Tieleman, H., tijdens de verschillende besprekingen van dit werkstuk. 
 
 
 



 22 

Toegift 
 
 
 
 

 
 


