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Colofon
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Het tijdschrift wil een podium bieden aan hen die zich bezig houden met de bestudering van de
veranderingen in religie en religieuze organisaties in de Europese samenleving van de laatste
twee eeuwen. Daarmee wil het tijdschrift een bijdrage leveren aan het debat over de rol van religie
in de hedendaagse maatschappij. Religie & Samenleving kiest voor een multidisciplinaire benadering
om zo het gesprek tussen de sociale wetenschappen onderling en tussen wetenschap en de samen
leving te stimuleren. Vanuit dit brede perspectief wil het ook beleidsmakers en het geïnteresseerde
publiek informeren over de veranderingen in religie in relatie tot de sociale, culturele en historische
context. Het tijdschrift wil daarom een plaats bieden aan – in toegankelijke stijl geschreven –
wetenschappelijke artikelen uit verschillende disciplines en eveneens aan essayistische bijdragen.
Voorts zal het ruime aandacht schenken aan publicaties die op genoemde terreinen verschijnen.
Dan kan het gaan om boekbesprekingen maar ook om opstellen waarin in samenhang recentelijk
verschenen en qua thema verwante publicaties worden behandeld. De uitgave wordt door de redactie
verzorgd in opdracht van de Stichting FORCES. Religie & Samenleving verschijnt driemaal per jaar.
Bijdragen voor R&S worden door de redactie beoordeeld. Artikelbijdragen worden ook voorgelegd
aan één of meer externe, anonieme beoordelaars. Over het al of niet opnemen van bijdragen beslist
de redactie.
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Redactioneel
Geleefde religie staat volop in de belangstelling. Onderzoekers bestuderen
dynamische rituelen en materiële voorwerpen en analyseren hoe geloofs
voorstellingen en verhalen vorm krijgen tegen de achtergrond van sociaal-
culturele veranderingen. Sociaal-culturele veranderingen, zo illustreren zij,
gaan vaak gepaard met veranderende waarden. Ontkerkelijking wordt bijvoor
beeld verbonden met een (nieuwe) waardering van het individu (Mapril et al.
2017), en dekolonisering met het kritisch beschouwen van koloniale framing
en het herwaarderen van lokale tradities, gebruiken en waarden (Nye 2019).
Ook de bijdragen in dit nummer van Religie & Samenleving staan in het teken
van veranderende waarden, in het bijzonder in relatie tot corona en gender.
In studies naar sociaal-culturele veranderingen benadrukken wetenschap
pers, volgens de antropoloog Joel Robbins (2009), te vaak continuïteit. Er wordt
een op- en aftelsom gemaakt van oude en nieuwe waarden, om vervolgens te
beargumenteren dat er iets van de oude waarden voortbestaat in de huidige
tijd. Waarden zijn dan bijvoorbeeld overtuigingen, dingen of ideeën. Ze zeg
gen iets over het relatieve belang van elementen van een cultuur. Robbins laat
zien dat het voortbestaan van waarden niet per se op continuïteit hoeft te dui
den. De betekenis van de waarde of de relatie tussen waarden kan dusdanig
veranderd zijn, dat we kunnen spreken van radicale verandering.
Elk van de twee artikelen in dit nummer verkent zo’n (potentieel) radicale
verandering. In de eerste bijdrage bespreekt Martin Hoondert de relatie tus
sen de COVID-19 pandemie en de omgang met de dood in Nederland. Hoe
beïnvloedt deze pandemie de death mentalities van mensen? Geïnspireerd
door de Franse historicus Philippe Ariès, analyseert Hoondert een diverse
verzameling aan bronnen – van nieuwsberichten tot interviews – om te be
argumenteren dat er zowel sprake is van continuïteit als van een veranderend
cultureel patroon. Het medische discours blijft dominant in de omgang met
de dood, maar rituele praktijken worden op creatieve wijze aangepast aan de
huidige context.
Het tweede artikel in dit nummer richt zich op ervaringen van structu
rele ambivalentie van mormoonse vrouwen in relatie tot de gender normen
binnen hun religieuze gemeenschap. Op basis van kwalitatieve interviews
met dertien mormoonse vrouwen in Vlaanderen, illustreren Ellen Decoo en
Chia Longman dat er in de samenleving en in onderzoek ten onrechte een
ongenuanceerde voorstelling wordt gegeven van de positie van vrouwen in
conservatieve religies. De vrouwen in het onderzoek hebben geen passieve
houding, maar hanteren juist diverse strategieën om hun relatie met de kerk,
Religie & Samenleving, Jrg. 16, nr. 3 (oktober 2021)

Religie en Samenleving 2021_03.indd 201

17/11/2021 07:41:11

202Redactioneel

de maatschappij en het gezin vorm te geven. Daarbij maken zij gebruik van
religieuze praktijken, voorstellingen en waarden.
Als we dit nummer door de ogen van Joel Robbins zouden bekijken, roe
pen de artikelen een vraag op: Vindt hier een radicale culturele verandering
plaats, en zo ja, waar duidt die verandering op? Of kunnen we de opvattingen
over dood en corona en de narratieven over gender en mormonisme veeleer
begrijpen als vormen van culturele continuïteit? Over deze vraag laten we u
graag nadenken tijdens het lezen van het huidige nummer.
Naast de artikelen, sluiten we het oktobernummer zoals gebruikelijk af met
een aantal boekbesprekingen.
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