
Dit boek wil inzicht bieden in de actuele stand van het secula- 
risatiedebat aan de hand van bijdragen van een tiental voor- 

aanstaande hedendaagse denkers. 
 

Deze filosofen, onder wie Luc Ferry, Jürgen Habermas en 
Charles Taylor bieden elk op eigen wijze een grondige reflec- 

tie over de relatie tussen christendom en moderniteit. In hoe- 
verre is de moderne tijd schatplichtig aan het christendom? 

Wat zijn de eigenlijke wortels van het fenomeen secularisatie? 
Kan de moderniteit religie definitief uit het maatschappelijke 

speelveld verbannen? 
 
Het klassieke paradigma van de secularisatietheorie stelt dat 

religie vanzelf verdwijnt in een ‘verlichte’, op wetenschap 
gestoelde samenleving. In dit boek wordt nagegaan of dit een 

houdbaar paradigma is. Zijn westerse samenlevingen radicaal, 
dus definitief geseculariseerd? Of kan religie nog een rol blij- 

ven spelen? En zo ja, welke? 
 

Dit boek is ook geschikt 
als bronnenboek, zowel 

voor leerkrachten van 
levensbeschouwelijke vakken 

in het middelbaar onderwijs, 
als voor docenten aan hogescholen 
en universiteiten. 
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