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De Kerk in Vlaanderen verschijnt zestig jaar na de publicatie van een eerder boek met dezelfde titel. In 
1962 moeten Jan Kerkhofs s.j. en Jean Van Houtte nog een imprimatur verkrijgen voor het publiceren 
van hun "pastoraal-sociologische studie van het leven en de structuur der Kerk" (zie Van Houtte in het 
voorwoord). Sindsdien is er veel veranderd, zowel in de Kerk en de bredere samenleving als in de 
verhouding tussen Kerk en cultuur. De drieëndertig auteurs van deze nieuwe bundel over de Kerk in 
Vlaanderen maken de balans op.  
 
Het boek valt uiteen in twee delen. Het eerste deel belicht de voornaamste maatschappelijke en 
culturele evoluties van de voorbije zestig jaar. Het tweede deel schetst de verschillende kerkelijke 
reacties op die evoluties. Daarbij laten onderzoekers en bevoorrechte getuigen "uit het veld" hun stem 
horen. 
 
De auteurs van het eerste deel van het boek leggen vooral de nadruk op het seculariseringsproces en 
de gevolgen ervan op maatschappelijk-cultureel en individueel niveau. Wat dat proces betekent en 
kan betekenen voor het kerkelijk leven komt eveneens aan bod. Hoewel niet afwezig in het eerste 
deel, verschijnt de problematiek van de globalisering toch meer in de bijdragen uit het tweede deel 
van het boek. De twee maatschappelijke oevers waartussen de Kerk in Vlaanderen zich dient waar te 
maken, die van de secularisering en die van de globalisering, herbergen in ieder geval eigen 
uitdagingen en kansen, maar ook misschien minder vruchtbare verleidingen. Dat blijkt uit nagenoeg 
elke bijdrage in het boek. 
 
Het beschikbare cijfermateriaal over kerkelijk leven en geloofsopvattingen in Vlaanderen loopt 
voorlopig tot 2008. Gert Verschraegen en Koen Abts bieden dat materiaal aan met enkele heldere 
toelichtingen in een eerste hoofdstuk. Wat daarbij onder andere opvalt is dat ontkerkelijking niet 
noodzakelijk samengaat met groeiend atheïsme – p. 34: 
 
"Met de slagzin 'Believing without belonging' attendeerde de Britse godsdienstsociologe Grace Davie 
(1994) er decennia geleden al op dat een daling in de kerkpraktijk niet betekent dat religie verdwijnt. 
Zij observeerde vooral dat mensen op een meer amorfe manier verbonden zijn met de Kerk en hun 
geloof op andere, vaak persoonlijk ingekleurde manieren beginnen te beleven. Vele buitenkerkelijken 
noemen zichzelf toch 'religieus' en zien zichzelf niet als 'seculier' of 'atheïstisch'." 
 
Niettemin merken Verschraegen en Abts daarnaast op – p. 34: 
 
"Hoewel het aantal overtuigde atheïsten in de loop van de laatste dertig jaar veeleer stabiel gebleven 
is (rond de 5 à 6%), blijkt het aantal Vlamingen dat zichzelf als expliciet 'gelovig' omschrijft toch met 
11% gedaald tot net geen zeven op de tien Vlamingen in 2008." 
 
Met andere woorden, er is blijkbaar een groeiende groep Vlamingen die een relativistische houding 
aanneemt inzake levensbeschouwelijke, religieuze profilering. Ze noemt zich niet expliciet gelovig, 
maar evenmin expliciet atheïstisch. Dat heeft lang niet altijd te maken met onverschilligheid. In zijn 
inleiding bij het boek verwijst Stijn Latré in dat verband naar recent onderzoek van Didier Pollefeyt en 
Jan Bouwens. Daaruit blijkt dat "de relativistische grondhouding bij jongvolwassenen meestal naar een 
tolerante houding tegenover andersdenkenden [leidt]." (p. 16). Een flexibeler geworden religieuze 
identiteit bevat dus mogelijkheden voor geëngageerde ontmoetingen op levensbeschouwelijk vlak, en 
paradoxaal genoeg ook voor een bewuster omgaan met een eigen religieuze positie. De secularisering 
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mag dan al de automatische vervlechting van cultuur en (één, in casu de katholieke) religie hebben 
ontrafeld, ze heeft de mens niet areligieus gemaakt. 
 
Verscheidene auteurs vestigen de aandacht op de context van ontzuiling waarbinnen het proces van 
secularisering zich in Vlaanderen aanvankelijk heeft afgespeeld. Daardoor zijn meer en meer 
Vlamingen zich op een andere manier gaan verhouden tegenover maatschappelijke, culturele en 
existentiële vraagstukken. De instellingen die traditioneel het gezag kregen toebedeeld om die vragen 
van een antwoord te voorzien, ondervinden aan den lijve welke impact die veranderende verhouding 
heeft. Traditionele politieke partijen en klassieke middenveldorganisaties (van vakbonden tot 
jeugdbewegingen), staan voor gelijkaardige uitdagingen als gevolg van toegenomen individualisering, 
vermarkting, management-denken, en soms ideologische en levensbeschouwelijke vervlakking. Hun 
ledenaantallen zijn niet alleen vaak geslonken; de aard van het lidmaatschap en het ermee gepaard 
gaand engagement is ook gewijzigd.  
 
De Kerk ziet zich bijvoorbeeld geconfronteerd met meer onregelmatige kerkgangers en meer 
zogenaamde "randkerkelijken". Binnen die groepen en in de ruimere samenleving krijgt de 
levensbeschouwelijke identiteit bovendien een meer eclectisch en vloeiender karakter, mede ook door 
nieuwkomers in de Vlaamse samenleving met een andere religieuze achtergrond. De globalisering, die 
nog geïntensifieerd wordt door de rol van het internet op sociaal, cultureel, politiek, economisch, 
financieel en informatief vlak, verzwakt niet zelden traditionele lokale gemeenschapsverbanden. 
Tegelijk schept ze ook kansen voor nieuwe sociale netwerken, al dan niet over territoriale grenzen 
heen, en al dan niet met een duurzaam karakter.  
 
Een opmerkelijke rode draad door de bijdragen van het boek is de waarschuwing tegen twee 
mogelijke, op het eerste gezicht diametraal tegenover elkaar staande reacties in kerkelijke en gelovige 
middens op de processen van secularisering en globalisering. Geconfronteerd met een meer diverse, 
pluralistische en vaak vluchtiger maatschappelijke context, dromen sommigen van een gesloten, om 
niet te zeggen gestolde katholieke identiteit – één die duidelijk, onaantastbaar en onveranderlijk is. 
Anderen vinden dan weer dat de katholieke identiteit als één optie onder veel culturele 
"inkledingsmogelijkheden" vooral aansluiting moet vinden bij de dominante maatschappelijke 
tendensen inzake waardenbeleving, mensopvatting en wereldbeeld. In beide gevallen wordt wat 
vreemd of anders is – datgene wat de eigen identiteit "onderbreekt" of ook "transcendeert" – 
uitgesloten. Onder andere Staf Hellemans concludeert dan ook in zijn bijdrage – p. 65: "Een eenzijdig 
beleid richting een uitgesproken liberalisme of een zuiver conservatisme zal in beide gevallen negatief 
uitpakken." 
 
De auteurs van De Kerk in Vlaanderen zijn het erover eens dat geen van beide opties waarachtig 
gestalte kan geven aan kerk-zijn, noch aan de wijze waarop de Kerk een vruchtbare gesprekspartner 
kan zijn in de wereld vandaag. De wereld heeft letterlijk geen boodschap aan een Kerk die zich op 
zichzelf terugplooit. En als bijvoorbeeld nationalistisch inzetbaar relict van wat eens het quasi mono-
culturele bastion van onze contreien was, wordt de boodschap waarvan de Kerk dient te getuigen al 
helemaal onhoorbaar. In dat verband verwijst Stijn Van den Bossche in zijn bijdrage naar een diepe 
bekommernis van de Tsjechische priester Tomas Halik – p. 69: "Het postmoderne cultuurchristendom 
is ronduit gevaarlijk, meent Halik. […] Het postmoderne, extrinsieke type religie ziet religiositeit alleen 
als een middel om een doel te bereiken, als een instrument voor eigenbelang, bijvoorbeeld om de 
nationale identiteit te versterken of de culturele waarden en politieke doelstellingen van een bepaalde 
groep te verdedigen. Halik beklemtoont dan ook dat hij niet warmloopt voor de zogenaamde 
'terugkeer van de religie' die hij ronduit gevaarlijk vindt en verre van christelijk." Evenmin vindt de 
wereld een dialoogpartner in de Kerk als ze vormelijk misschien nog wel "cultureel eigenaardig" is, 
maar inhoudelijk verdampt tot actueel gangbare zingevingsverhalen. Daarentegen, als "profetische 
contrastgemeenschap" (zie onder andere Emmanuel Van Lierde, p. 84) is de Kerk geroepen om kritisch 
betrokken, genereus en bemoedigend haar stem te laten horen. Ze is immers geen doel op zich, maar 
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een middel om de ontmoeting met God, zoals die zich te kennen geeft in Jezus van Nazareth, mogelijk 
te maken. En dat met alle existentiële implicaties die daarbij horen.  
 
Daartoe moet de Kerk zich rekenschap geven van een heuse paradigmaverschuiving. In zijn bijdrage 
merkt Stijn Van den Bossche op dat de Kerk niet zozeer meer staat voor "een tijdperk van verandering", 
maar voor "een verandering van tijdperk": van cultuurchristendom naar keuzechristendom. Van den 
Bossche schrijft (p. 71): "Deze overgang vergt een echte 'bekering' van de initiatiestructuren van de 
kerkgemeenschap. Paus Franciscus noemt dit een hervorming van de Kerk, en gaat daarmee verder 
dan het Tweede Vaticaans Concilie dat slechts de term 'uitzuivering' wenste te gebruiken (ecclesia 
semper purificanda)." Samen met de andere auteurs duidt Van den Bossche de overgang naar een 
keuzechristendom theologisch positief, maar uit alle bijdragen blijkt wel dat de verschillende 
geledingen van het kerkelijk leven nog een hele weg te gaan hebben om werkelijk vorm te geven aan 
de nieuwe situatie.  
 
Wat catechese betreft, beschrijft Van den Bossche de verandering in termen van een verschuiving van 
"opvoeding" naar "initiatie" – pp. 73-75: "Opvoeding en initiatie in het geloof zijn twee erg 
verschillende dynamieken, even verschillend als hun sacramentele evenknie: de kinderdoop en de 
volwassenendoop. Initiatie staat voor kennismaking met iets nieuws op je pad. Je wordt niet 
geïnitieerd in iets wat van meet af aan tot je opvoeding zelf behoort. In die zin moeten we vandaag in 
een missionaire kerkgemeenschap de initiatie in het geloof herontdekken, nadat ze vijftien eeuwen 
onbestaande was. De beste vergelijking blijft hier wellicht die tussen de moedertaal waarin je leert 
spreken, en de vreemde taal die je kunt leren. Je moedertaal heb je nooit geleerd, je werd er nooit in 
geïnitieerd, want je leerde meteen spreken in deze taal. […] Zo kan, na een tijdperk van christen-zijn 
door geboorte dat we niet afwijzen, maar dat zijn tijd heeft gehad, een kerkgemeenschap groeien van 
geroepenen of leerlingen in het geloof." 
 
Qua kerkopbouw legt het boek meer de nadruk op parochies als "netwerken van gelovigen" dan als 
"strikt afgebakende, territoriale eenheden". Daarbij wordt het priesterschap van alle gelovigen binnen 
die gemeenschappen in de verf gezet. Van den Bossche spreekt van een tweeledige evolutie – p. 76: 
"In de kerkopbouw staan we misschien wel voor de meest dramatische, tweevoudige overgang. Er is 
vooreerst de overgang van 'parochie' binnen een cultuurchristelijke context, naar 
'geloofsgemeenschap' in een plurale wereld. In dergelijke geloofsgemeenschappen komen we dan niet 
langer samen omdat we op dezelfde plaats wonen, maar omdat we als gedoopten geestverwant zijn 
in hetzelfde geloof, en als familia Dei of Gods familie samen willen opgebouwd worden tot Lichaam 
van Christus in de eucharistieviering. […] En een laatste overgang kan misschien verrassen, maar is 
daarom niet minder belangrijk: voorbij aan de christenheid evolueert de Kerk naar een gemeenschap 
waarin allen geroepen zijn. Ecclesiologisch kunnen we hiermee de herontdekking verbinden van het 
charisma van het doopsel dat ons doet deelhebben aan het gemeenschappelijk priesterschap van alle 
gelovigen." Marc Steen echoot die bevindingen in zijn bijdrage – p. 110: "Zo je wilt, worden christenen 
in de seculiere samenleving in zekere zin allemaal 'parochianen', in de oorspronkelijke betekenis van 
het woord: zij die 'erbij wonen' (par' oikia in het Grieks) of 'vreemdelingen' dus. Daarom niet 
wereldvreemd, maar vreemdelingen in spirituele zin. Die vreemdelingen zijn tegelijk geroepen om 
namens en ten bate van de seculiere tijdgenoten 'priesters' te zijn, bemiddelaars tussen God en 
mensen, zoals Stefan Paas schrijft in zijn meesterlijke boek over de christelijke missie in een 
postchristelijke omgeving (Paas 2015). De minderheidspositie van de Kerk hoeven we dus niet zozeer 
te zien als een probleem, 'maar juist in een periode van krimp kunnen we herontdekken wat de kerk 
wezenlijk is' (2015: 221). […] Op de keper beschouwd bouwen wij de Kerk niet op. Beter kunnen we 
haar telkens opnieuw geboren laten worden en laten ontstaan. 'Ecclesiogenese' noemt Leonardo Boff 
dit. Uiteindelijk gaat het de Kerk niet om haarzelf, maar om Degene van wiens onuitputtelijke en 
universele liefde ze wil getuigen." 
 



4 
 

In dezelfde lijn, verwijzend naar de nood aan initiatie, ziet Joris Geldhof een waarachtig liturgisch leven 
laveren tussen verregaande aanpassing aan de tijdsgeest en restauratieve tendensen – pp. 115-120: 
"De liturgie [werd] in de postconciliaire periode spijtig genoeg ook de inzet van bittere, zij het niet altijd 
open uitgesproken conflicten en debatten (Baldovin 2008). Aan de ene kant was er een groep voor wie 
de liturgische hervormingen niet ver genoeg gingen, en die pleitten voor steeds verregaandere 
vernieuwingen om toch vooral de polsslag van de hedendaagse tijd en cultuur niet te missen. Aan de 
andere kant schoot men soms in een tegenovergestelde kramp, tot en met een onverholen pleidooi 
voor een hervorming van de hervorming. […] In het Engels kun je de spanning kernachtig weergeven: 
de taal van de liturgie is weliswaar opgesteld in 'the vernacular' (volkstaal) maar kan en zal nooit 
'ordinary speech' (of spreektaal) zijn. Veeleer dan te strijden voor een compleet nieuwe of andere taal 
in de liturgie – wat overigens bijna onmogelijk is én wat binnen afzienbare tijd zijn eigen verstaans- en 
transmissieproblemen zou creëren – moet dus worden ingezet op een gestage en grondige initiatie in 
het specifieke taaleigen van de liturgie." 
 
Gelijkaardige spanningen komen ook aan de oppervlakte in het pastorale werkveld. Marc Steen schrijft 
daarover – p. 106: "De discussies over de gewenste pastorale aanpak weerspiegelen grote verschillen 
in kerkvisie. Vaak herkennen we hierbij wat theoloog Jürgen Moltmann vijftig jaar geleden al profetisch 
aangaf als het identiteitsbetekenisdilemma: ofwel leg je zoveel nadruk op je identiteit, dat je riskeert 
om gesloten te worden, ofwel wil je zo relevant en open zijn, dat je je eigenheid dreigt te verliezen 
(Steen 2011: 81-82). Identiteit én openheid in een vruchtbare spanningsverhouding samenhouden en 
volhouden, is een grote kunst." 
 
Meerdere auteurs observeren dat er bij veel leken en bij de traditionele kerkleiding een zekere 
schroom bestaat om zich uit te spreken op ethisch, sociaal en politiek vlak. Sommige 
middenveldorganisaties kunnen zich nog moeilijk iets voorstellen bij een katholieke identiteit en laten 
de "c" (van christelijk) of de "k" (van katholiek) bij een naamsverandering soms vallen (zie de bijdragen 
van Johan Verstraeten en Dries Bosschaert). De pedofilieschandalen die de laatste jaren aan het licht 
kwamen in de Kerk hebben wat dat betreft niet geholpen, wel integendeel. Maar los daarvan zijn 
Vlaamse katholieken bijvoorbeeld op ethisch vlak vaak zodanig liberaal dat ze het kritische en 
gewetensvormende potentieel van hun geloof dreigen te veronachtzamen. Marc Desmet s.j., 
voormalig palliatief arts en huidig regionaal overste van de jezuïeten, houdt in zijn bijdrage een 
pleidooi om complexe ethische vraagstukken nooit als "beslecht" te beschouwen. De Vlaamse Kerk 
kan wat dat betreft volgens Desmet misschien een brugfunctie vervullen in de spanningsverhouding 
tussen "Rome" en het "ethisch liberale Vlaanderen" – pp. 152-153: "'Katholiek' komt van het Grieks 
kata holou: 'betrokken op het geheel'. Maar welk geheel? De Vlaamse katholieken zijn globaal meer 
verbonden met het geheel van de Vlaamse maatschappij dan met het geheel van de wereldkerk. 
Katholieken vormen geen ethische contrastmaatschappij. Rome wordt vaak beschouwd als irrelevant 
of wereldvreemd. Maar vanuit Romeins standpunt is Vlaanderen de uitzondering op de regels die 
euthanasie, abortus en homohuwelijk verbieden, terwijl de Vlaming zijn manier van doen als 'normaal' 
aanvoelt. Lijkt de Vlaamse Kerk dan op het Gallische dorp dat dankzij het intellect van Asterix en de 
kracht van Obelix ongevoelig blijft voor de aanvallen van 'de Romeinen'? Is onze weerstand tegen de 
'Romeinse kerk' een 'idefix' of in het Engels een dogmatix? Is dit een 'splendid isolation' waarin ons als 
kerkgemeenschap een 'zachte dood' wacht juist door ons gebrek aan radicaliteit en 'deontologie'? Of 
zijn wij integendeel een lichtend voorbeeld voor proportionele vrijdenkers in een Kerk die globaal in 
een duistere crisis zit en niet weet van welk hout ethische pijlen te maken in een steeds complexere 
schepping? We hopen op het tweede. Maar het is spannend, want het is onduidelijk of de Vlaamse 
Kerk verder uitdooft of integendeel juist heel levend en waardevol gaat blijken te zijn in een 
geseculariseerde wereld. En ook spannend omdat echte kerkelijkheid ons inziens vraagt om in het 
spanningsveld van de geschetste tendensen te blijven staan om zo stap voor stap, vanuit een niet-
weten dat weet heeft van veel, en samen met allen die van goeden wille zijn, te zoeken en te 
onderscheiden wat tot meer menswording leidt." 
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Naast de neiging van veel katholieken om op het publieke forum niet altijd kleur te bekennen, laat een 
kleine maar luide groep "aartsconservatieve" gelovigen dan weer gemakkelijk van zich horen. De 
Nederlandse theoloog Erik Borgman noteert daaromtrent – p. 97: "Bij leken in Vlaanderen [is] er een 
grote terughoudendheid om vanuit een expliciet katholieke visie politieke en bestuurlijke standpunten 
in te nemen en te verdedigen. De Vlaamse neiging is veeleer een compromis te zoeken met de 
heersende machten en zich in de zo gecreëerde luwte te nestelen dan om er rechtstreeks de 
ideologische strijd mee aan te gaan. Dat maakt het voor Vlaamse katholieken ook moeilijk om 
adequaat te reageren op groepen die de christelijke grondslag van de Vlaamse cultuur gebruiken om 
de in hun ogen excessief groeiende invloed van de islam te bestrijden. Zoals op de meeste plaatsen in 
de westerse wereld zijn deze groepen relatief klein, maar ze zijn effectief in het naar zich toetrekken 
van de aandacht. Met hun van de hoofdstroom binnen de Kerk afwijkende uitleg van centrale 
elementen uit de christelijke traditie en het beroep dat ze daarbij geregeld doen op de opstelling van 
de Kerk voor het Tweede Vaticaans Concilie, dragen ze bij aan het beeld van een hedendaagse 
katholieke Kerk in verwarring, zonder duidelijke boodschap voor de wereld en haar problemen. 
Mensen die de Kerk spontaan associëren met conservatisme voelen zich door de opstelling van deze 
groepen bevestigd en mensen die toch al de indruk hadden door een hypocriete elite in de steek 
gelaten te zijn, krijgen door hen een beeld van de Kerk voorgeschoteld dat hierbij direct aansluit." In 
het licht daarvan bepleiten enkele auteurs de noodzaak van een vrijmoedige katholieke aanwezigheid 
in de media. Dergelijke aanwezigheid biedt een tegengewicht aan de berichtgeving over de Kerk in 
traditionele media, die vaak gedreven wordt door sensatiezucht en de zoektocht naar schandalen (zie 
onder andere de bijdrage van Baldwin Van Gorp). Ze kan bovendien een eigen spirituele kijk op 
maatschappelijke problematieken introduceren. Emmanuel Van Lierde, hoofdredacteur van het 
christelijke opinieweekblad Tertio, getuigt daarvan – p. 90: "Door niet toe te staan dat religie naar de 
privésfeer wordt verbannen en monddood wordt gemaakt in de publieke ruimte, maar door te wijzen 
op de maatschappelijke relevantie van het christendom en hoe die humaniserende kracht ook altijd 
weer handen en voeten krijgt in schatten van mensen, bewijst Tertio dat geloven niet achterhaald en 
voorbijgestreefd is, maar dat het ook vandaag een zinvolle optie blijft. Wie de hoopvolle tekenen wil 
zien en de andere geluiden wil horen, zal effectief een fantastische oase ontdekken die zin en betekenis 
aanreikt voor een leven in overvloed. Gemakkelijker en eenvoudiger zal het bestaan daarom niet 
worden, niemand ontloopt het kruis, maar op die weg in navolging van Christus zijn er tochtgenoten 
die dat kruis helpen dragen, in afwachting van de opstanding." 
 
De openheid om vanuit geloofsgemeenschappen de uitdaging van het pluralisme aan te gaan, zowel 
intern als naar buiten toe, laat zich volgens sommige auteurs mogelijk ook zien in al dan niet nieuwe 
bestemmingen van kerkgebouwen. Zoals een parochie niet noodzakelijk gebonden is aan territoriale 
grenzen, zijn kerkgebouwen niet gebonden aan ideologische of levensbeschouwelijke begrenzingen. 
Als lokaal verankerde centra waarin iedereen welkom is, kunnen kerkgebouwen levende getuigen 
worden van de genereuze liefde die christenen God noemen. Emmanuel Van Lierde bemerkt hoe 
kerkjurist Rik Torfs die generositeit bezingt in zijn boek De kerk is fantastisch – pp. 87-88: "Voor de 
kerkjurist is de Kerk geen bastion van morele perfectie, ze blinkt niet uit in het goede. En juist daarom 
zijn veel mensen kwaad op haar. 'Ze geloofden er niet te weinig in maar te veel', vindt Torfs. 'Ze 
verlangden van haar een zuiverheid die ze niet kan bieden omdat ze tenslotte uit mensen bestaat.' Het 
is om andere redenen dat de auteur de Kerk fantastisch vindt. Allereerst is hij opgezet over haar 
gebouwen. Dat zijn genereuze en belangeloze vrijplaatsen, zeker als ze stil en leeg zijn. Ook 
ongelovigen zijn er welkom, de Kerk biedt aan iedereen een pleisterplaats, een oase, een veldhospitaal. 
'Een plek waar de geschreven en ongeschreven regels van de wereld even niet gelden.' Je hebt er de 
mogelijkheid 'om in deze wereld buiten de wereld te staan, al is het maar even'. […] Ook de zondagsmis 
voelt voor Torfs niet aan als een verplichting, het is voor hem juist een plek van absolute vrijheid en 
verrassing: 'Iedere aanwezige denkt er wat hij wil en wanneer hij wil.' De kerkjurist legt verder in het 
boek uit dat een kerk als hospitaal is opgehouden met moraliseren – haar hardnekkigste kwaal – zodat 
mensen er hun wonden kunnen helen en hun harten warmen. Dat werkt niet alleen preventief tegen 
angst, haat, populisme en nationalisme, maar ook tegen de illusie van de deugdzaamheid en het 
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tomeloze streven naar volmaaktheid. God ziet je graag zoals je bent. Hij werpt geen drempels op, dat 
doen hoogstens zijn functionarissen, klinkt het." In hun bijdrage over kerkarchitectuur stellen Karen 
Lens en Tom Callebaut dat kerken een ander soort werkelijkheidsbeleving en een ander soort gesprek 
mogelijk maken – pp. 131-132: "Kerken zijn gebouwd als sterke plekken met een extra immateriële 
gelaagdheid. Het zijn genereuze ruimtes die meer bieden dan 'het' antwoord op een vraag. André 
Comte-Sponville omschrijft generositeit als 'deugd van het geven zonder voorwaarde of gevolg' (1995: 
20). Dit kan gelinkt zijn aan de katholieke religie, of aan religie in het algemeen, maar dat hoeft niet. 
De zoektocht naar zingeving kan gebeuren in zowat alle domeinen van de maatschappij. Spiritualiteit 
is immers niet alleen een zaak van religieuzen of diepgelovigen. Wij gaan ervan uit dat net de 
verschillen met anderen leerrijk zijn voor de eigen groei. […] Filosofe Chantal Mouffe laat zich 
inspireren door het kloosterleven om 'andere' ideeën te kunnen vertalen en te (laten) begrijpen. Ze 
beschouwt het monastieke kapittel als een eeuwenoud model van overleg, nuance en zelfs democratie 
avant la lettre (2013). Mouffe wijst ook op het belang van tegengestelde meningen en conflicten (ze 
spreekt van agonisme) om nieuwe stappen te kunnen zetten." Discussies met het oog op de 
vormgeving van een "gastvrije liefde" – hoe die verder ook wordt geduid – behoren dus tot het hart 
van het kerkelijk leven. Dat opent perspectieven voor kwesties waartoe de Kerk zich tot nog toe 
moeizaam verhoudt, en die vooral Annemie Dillen in haar bijdrage voor het voetlicht plaatst. Het gaat 
dan bijvoorbeeld over de vraag naar een gender-inclusieve Kerk en de plaats van vrouwen in de Kerk. 
 
In de mate dat kerken vrijplaatsen zijn van een contemplatieve werkelijkheidsbeleving en van open 
levensbeschouwelijk gesprek, dragen ze bij tot het creëren van de mogelijkheidsvoorwaarden om tot 
godsgeloof te komen; of meer algemeen om tot een openheid voor het transcendente te komen. 
Onder andere filosoof Guido Vanheeswijck wijst in zijn bijdrage op de dominante culturele hinderpalen 
voor de ontwikkeling van die openheid – pp. 52-53: "Het autonomie-ideaal [viert] nog steeds hoogtij: 
mensen moeten er jong en vitaal uitzien, succesvol zijn, hun eigen lot in handen nemen. De 
therapeutische wende ligt in het verlengde van dit autonomie-ideaal. Als de zelfsturende machinerie 
stokt, laat je die gewoon repareren, daarna kan je weer verder. Tegen depressie zijn er pillen en tegen 
burn-out revitaliseringsbehandelingen – zelfs apps om jezelf beter onder controle te houden." Tegelijk 
ziet Vanheeswijck sporen van een nieuw bewustzijn, waarbij ook de hedendaagse mens zich 
geconfronteerd ziet met gegevenheden en afhankelijkheden die hem transcenderen –  p. 53: 
"Depressies en burn-outs [illustreren] de blijvende zoektocht naar identiteit te midden van 
versplintering, laten… een blijvend menselijk onbehagen zien in het zoeken naar zin en vervulling. De 
paradigmawisseling is hier nog niet ingezet, er is slechts een ontluikend besef van haar komst. We zien 
al duidelijk de verloedering van de natuur, maar nog niet of minder duidelijk de verloedering van de 
ziel. Alhoewel, er zijn tekenen aan de wand. De aandacht voor palliatieve zorg bij het levenseinde wijst 
op een hernieuwd besef dat therapeutische hardnekkigheid om de machine draaiende te houden niet 
het laatste woord mag hebben. De hoe-vraag van de chirurg maakt dan plaats voor de waarom-vraag, 
de vraag die er uiteindelijk alleen nog toe doet. Palliatieve zorg als hedendaagse variant van de oude 
'ars moriendi'? Met betrekking tot het godsbeeld zijn we pas modern geworden. Hier is de 
paradigmawisseling nog niet ingezet, integendeel. Het moderne paradigma is slechts recentelijk tot 
voltooiing gekomen. Om het zogenaamde 'immanent frame' te doorbreken, lijkt de tijd vandaag nog 
niet rijp te zijn. Daarom is spreken over transcendentie en incarnatie vandaag zo moeilijk, nagenoeg 
onverstaanbaar geworden." 
 
Uit de bijdragen van Jan De Volder en Karel Malfliet blijkt dat de Kerk zich de voorbije decennia sterk 
heeft ingezet ten voordele van migranten, vluchtelingen en een gezonde ecologie. Ze heeft op haar 
manier aandacht besteed aan twee relationele netwerken waarin de mens zich altijd bevindt en die 
hem dus overstijgen: de relatie met de aarde en de relatie van de mens tot zichzelf en zijn naaste. De 
hedendaagse mens kan zich daar iets bij voorstellen. Wat moeilijker ligt, zoals ook Vanheeswijck 
aangeeft, is het ter sprake brengen van een eventueel goddelijke transcendentie. Zorgpastores ervaren 
in dat opzicht vaak een "existentieel-spiritueel taaltekort" bij hun patiënten (zie de getuigenis van 
Anne-Mie Jonckheere, maar ook van Anne Vandenhoeck, Kristof Decoorne en Bert Lodewijckx). De 
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ontwikkeling van dat soort taal en van een spirituele basisattitude (interesse in en bekommernis om 
de werkelijkheid van mens en wereld omwille van die werkelijkheid zelf) vormt alvast een van de 
voornaamste opdrachten van het huidige godsdienstonderwijs (zie de getuigenissen van Bart 
Willemen, Eva Vromman en Remco Babijn). Van daaruit kan ook de vraag naar God, naar een religieus 
of specifiek christelijk perspectief aan bod komen. Ronald Sledsens beschrijft in zijn bijdrage duidelijk 
hoe het godsdienstonderwijs vandaag een maatschappelijke rol te vervullen heeft, en dat in het licht 
van de evoluties en uitdagingen waarbinnen dat onderwijs zich dient waar te maken – pp. 173-174: 
"Globaal gezien heeft de spanning tussen cultuur en geloof… tot drie houdingen geleid die in mindere 
of meerdere mate ook een weerslag hebben gehad op de katholieke scholen en het vak godsdienst. 
Soms was er sprake van een levensbeschouwelijke verlegenheid en onverschilligheid waarbij men de 
eigen overtuiging verbloemt of wegrelativeert tot één opinie tussen vele. Soms was er een weigering 
om in dialoog te treden met de tijdsgeest door reactionaire pogingen te doen om de katholieke 
eigenheid kordaat te poneren. Soms werd er geprobeerd in dialoog te gaan met de hedendaagse 
cultuur en zijn ideeën vanuit de eigen christelijke identiteit om te vermijden dat een traditie verstart 
en het ten slotte begeeft onder haar eigen gewicht (De Vriese 1992). Deze laatste houding is de 
strategie die vandaag gehanteerd wordt in de katholieke dialoogschool en binnen het vak in het 
officiële onderwijs. […] Voor het religieuze perspectief stelt zich het probleem dat de ervaringskennis 
niet meer voorhanden is. Kinderen en jongeren worden thuis nauwelijks nog in een religieuze traditie 
geïnitieerd. Wie zich de kennis ervan niet toegeëigend heeft, kan ze ook niet voor anderen ontsluiten. 
Op die manier dreigen de moedertalen van de religies uit te doven (Roebben 2015) en omdat steeds 
minder jongeren deze tradities nog bewonen wordt intercultureel en interreligieus leren op de duur 
onmogelijk en ontstaat er soms een clash tussen religieuze analfabeten en religieuze fanatici [eigenlijk 
een mogelijk gevolg van religieus analfabetisme]. Filosofen als Jürgen Habermas, Charles Taylor en Luc 
Ferry wijzen op het gevaar van het verdwijnen van een belangrijk potentieel tot humanisering wanneer 
religieuze moedertalen en de theologie als reflectie erop uitsterven. Zij onderbreken immers het 
imperatieve alomtegenwoordige discours van de economie, die de kwetsbaarheid en uniciteit van de 
mens in de vergetelheid doet raken. Daarom ziet de Kerk het aanbod van het vak in het onderwijs als 
een dienst aan jongeren maar ook aan de samenleving." 
 
Ook in het onderwijs voltrekt zich dus de overgang van een model van geloofsopvoeding naar een 
model van initiatie, tussen relativistische en restauratieve verleidingen. De geloofsopvoeding van 
weleer had een duidelijke eindbestemming, ook al werd die niet altijd bereikt. Dat is anders bij een 
initiërend model dat gericht is op het aanleren van religieuze taal. Dergelijk model wil de 
mogelijkheden leveren voor een persoonlijke spirituele reis. De eindbestemming van die reis ligt 
uiteraard niet vast. De officiële ledenaantallen van de Kerk zullen daardoor dan ook niet noodzakelijk 
toenemen. Wel mag van religieuze geletterdheid verwacht worden dat ze leidt tot een grotere 
openheid op de immer aanwezige transcendente dimensies van het bestaan en een zinvoller 
existentiële dialoog met religieuze tradities. Juist omdat religie geen vanzelfsprekend gegeven meer is 
in een geseculariseerde samenleving, kan er een ruimte ontstaan waarin religieuze tradities opnieuw 
(aan)spreken. Wat betreft de aanwezigheid van een christelijke stem in die ruimte, getuigend van het 
evangelie "tussen verdamping en verstarring" , ligt er zoals aangegeven veel werk op de plank.  Onder 
andere in het onderwijs laat de vraag naar competentie daaromtrent zich in alle scherpte voelen 
(overigens ook als onderdeel van een groeiende bekommernis inzake deskundigheid en bezieling over 
het hele onderwijsveld).  
 
Ondanks de vermelde moeilijkheden zien de auteurs van De Kerk in Vlaanderen ook hoopvolle 
tekenen, in het bijzonder voor een minderheidskerk als verzameling van kleine 
geloofsgemeenschappen. Die mag vertrouwen op de kracht van het evangelie, dat vandaag 
onvermoede kansen krijgt om zich te laten horen. Marc Steen schrijft terecht – p. 108: "Allicht bevat 
de focus op het evangelie zelf dé mogelijkheid en kracht om appellerend en vernieuwend te werken, 
ook in parochies." Als mensen vandaag toetreden tot de Kerk, doen ze dat inderdaad veelal niet meer 
"uit gewoonte", maar vanuit een vrije en bewuste keuze. Stijn Van den Bossche attendeert de lezer 
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erop dat de kerkleiding, en met name kardinaal Jozef De Kesel, dat niet alleen terdege beseft maar ook 
omarmt – p. 70: "Met een tautologie: voortaan moeten de gelovigen het geloof geloven. Hier wordt 
pas echt de waterscheidingslijn overschreden tussen cultuurchristendom en keuzechristendom, die 
kardinaal De Kesel mooi ontvouwt in zijn essay Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving 
(2020)." Emmanuel Van Lierde observeert enkele positieve gevolgen van die evolutie – p. 89: "Jaar na 
jaar groeit ook in ons land de groep volwassenen die bewust toetreedt tot de Kerk en zich laat dopen. 
Naast die bekeerlingen zijn er de zogenaamde herbeginners. Ze waren gedoopt, maar het geloof raakte 
hun leven niet. Plots ontdekten ze toch die verborgen schat en ontlook dat geloof wel. Eveneens 
bemoedigend zijn sommige roepingen op latere leeftijd." 
 
Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, onderschrijft op zijn beurt de dynamiek van vertrouwen in het 
evangelie. Hij suggereert in zijn slotreflectie bij het boek dat de Kerk in Vlaanderen door haar 
gewijzigde maatschappelijke positie misschien meer dan ooit de plek voor een ontmoeting met de 
persoon van Christus kan worden – p. 240: "Alleen in dialoog met wie een andere godsdienst of 
levensbeschouwing aanhangt, kan de 'Kerk in Vlaanderen' haar opdracht vervullen en haar relevantie 
behouden. Een 'Vlaamse kerkgemeenschap' als vaarwater tussen twee snelgroeiende flanken: een 
pre-christelijk monotheïsme enerzijds en een post-christelijk secularisme anderzijds. Loopt tussen 
beide flanken niet de smalle vallei van de christologie en van het christendom?" 
 
De Kerk in Vlaanderen is een rijk geschakeerd boek geworden, nuchter over het Vlaamse kerkelijke 

leven en tegelijk hoopgevend. Naarmate ze afscheid neemt van het katholieke Vlaanderen van enkele 

decennia geleden, lijkt de Kerk zichzelf minder in de weg te staan en meer te worden waartoe ze 

geroepen is: een vrijmoedige en gastvrije "pleisterplaats" waar het evangelie een gesprekspartner van 

deze wereld wordt. Wie benieuwd is naar de wijze waarop de Kerk als geloofsgemeenschap vandaag 

spreekt en handelt, vindt in dit boek een uitgelezen overzicht. Dat argeloze lezers daarbij diepgaand 

aan het denken kunnen worden gezet, is mooi meegenomen. 

 

Erik Buys 


