
Inleiding bij de vertaling

André Cloots

“Een merkwaardige lacune: sinds de pionierswerken van Durkheim, Max Weber, Rudolf 
Otto aan het begin van deze eeuw, is de religie als domein van ref lectie over de maat-
schappij om zo te zeggen braak blijven liggen. De eerste bedoeling van dit boek is om 
opnieuw aan te sluiten bij de aldus onderbroken traditie, en aan dat onderwerp terug 
de plaats te geven die het verdient. Het wil inderdaad aantonen dat het religieuze, in 
plaats van herleidbaar te zijn tot een superstructuur, actief de collectieve werkelijkheid 
heef t gemodelleerd, en meer in het bijzonder de vormen van het politieke. En dit op een 
onvermoede diepte in alle maatschappijen tot aan de onze. Terwijl de originaliteit van 
onze maatschappij slechts kan verklaard worden door de uittocht uit, en de omkering van, 
de oude religieuze structuur. De particulariteit van onze wereld, dat is de onttovering 
van de wereld.

Het werk is opgebouwd rond drie thema’s. Vooreerst stelt het een omkering van per-
spectief voor. Men heef t de geschiedenis van de religies willen zien als een ontwikkeling. 
Maar de zuivere religie is integendeel aan het begin. Wat wij ‘de grote religies’ noemen 
komt in feite overeen met zoveel etappes in het opnieuw in vraag stellen van het religieuze 
in zijn oorspronkelijke striktheid. Ten tweede wil het de revolutionaire specificiteit van 
het christendom naar voren brengen, en de rol ervan in de ontwikkeling van het Westen. 
En tenslotte wil het de wording van de hedendaagse maatschappijen, vanaf de opkomst 
van de techniek tot aan de inworteling van de democratische procedures, karakteriseren 
als een beweging naar een maatschappij buiten de religie.

Van de radicale religie van in het begin, tot de omkering van het religieuze in de 
schoot van ons universum, sluit zich een grote kring die wij vanaf nu kunnen vatten als 
geschiedenis.”
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10 Inleiding bij de vertaling

Deze tekst op de achterf lap van de oorspronkelijke Franse uitgave van het werk 
dat hier in vertaling voorligt, omschrijft zowel de grote ambities als de origi-
nele thema’s ervan. In De onttovering van de wereld. Een politieke geschiedenis van 
de religie van 1985 ontwerpt de hedendaagse Franse politieke filosoof Marcel 
Gauchet (°1946) een stoutmoedig kader om de ontwikkeling te begrijpen naar 
onze westerse democratie toe. Het boek is ondertussen een klassieker gewor-
dena,b, maar heeft tegelijk heel wat discussie opgeroepenc. In elk geval is het 
niet meer uit het hedendaagse debat weg te denken, niet alleen in Frankrijk 
maar ook ver daarbuiten.

In dit werk wil Gauchet een breed panoramisch beeld schetsend van de 
opkomst allereerst van onze moderne democratie, maar eigenlijk van heel de 
westerse moderniteit. De basisstelling ervan is dat als we die democratie en die 
westerse moderniteit en de ontwikkelingen ervan willen begrijpen, we terug 
moeten naar de ontwikkelingen binnen de religie en meer bepaald binnen de 
religieuze logica. Met andere woorden binnen de manieren waarop het god-
delijke wordt gedacht en de relatie tussen dat goddelijke en het wereldse. Niet 
alleen in het hedendaagse Westen, maar van in het prille begin, in de zgn. ‘pri-
mitieve’ religies – de religies in de strikte zin, volgens Gauchet, want daarin 
zijn het goddelijke en het wereldse radicaal verweven. In het uiteenvallen van 
die verwevenheid – door de opkomst van de hogere (‘axiale’) religies – liggen de 
verste wortels van onze westerse moderniteit. In die hogere religies wordt het 
goddelijke namelijk ‘transcendent’ en van een andere orde dan deze wereld, wat 
een eerste aanzet is geweest naar een loskoppeling van de wereld ten aanzien 
van zijn goddelijk fundament. Vooral de ontwikkeling van het Joodse mono-
theïsme en het daaruit voortvloeiende christendom zijn voor de ontwikkeling 
van het Westen in dit opzicht van centraal belang geweest. En meer bepaald 
de christelijke idee van ‘incarnatie’: God die mens wordt. In plaats van God en 
wereld opnieuw met elkaar te verbinden, is die idee van incarnatie voor Gauchet 

a. De noten aangeduid met een letter zijn van de vertaler en zijn weergegeven onder aan elke 
bladzijde. De voetnoten uit de oorspronkelijke Franse tekst zijn aangeduid met een cijfer en zijn 
samengebracht aan het einde van het boek (p. 359). 
b. Zoals Luc Ferry al schreef in 1996 (Luc Ferry, L’homme- Dieu ou le Sens de la vie, Parijs, Grasset, 
1996, p. 37n. – Nederl. vert. De god- mens of de zin van het leven, Amsterdam, Ambo- Anthos, 2000).
c. Onder meer vanwege de Canadese filosoof Charles Taylor, die overigens de inleiding schreef 
tot de Engelse vertaling van het werk in de reeks “New French Thought”: The Disenchantment of 
the World. A Political History of Religion. Translated by Oscar Bunge. Princeton, N.J., Princeton 
University Press, 1997.
d. Een beeld dat zich beweegt op vele domeinen tegelijk: geschiedenis, religie, sociologie, poli-
ticologie, metafysica, antropologie en zelfs psychiatrie. 
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Inleiding bij de vertaling 11

integendeel de weg geweest naar de volle ontplooiing van de eigen ontologische 
consistentie van de wereld, en aldus naar zijn verzelfstandiging. Meer en meer 
heeft de wereld aan zichzelf genoeg en kan hij vanuit zichzelf begrepen worden. 
Daarin speelt heel de geschiedenis van de religie een belangrijke rol, vanaf het 
begin tot nu, maar meer dan wat ook, de christelijke idee van incarnatie. Zo 
manifesteert het christendom zich, naar de ondertussen beroemd geworden 
uitdrukking van Gauchet, als “de religie van de uittocht uit de religie”.

Meteen is de klassieke vraagstelling omgekeerd. Meestal is de vraag hoe de 
moderniteit de religie heeft veranderd. Maar Gauchet draait het perspectief 
om: hoe heeft de religie de moderniteit veranderd en zelfs vormgegeven, en 
meer in het bijzonder de democratie. Want dat is uiteindelijk het onderwerp van 
zijn onderzoek: de opkomst van de democratie en haar wederwaardigheden, tot 
op de dag van vandaaga. Vandaar de ondertitel van het boek: Een politieke geschie-
denis van de religie. En zoals elke ondertitel duidt ook deze het perspectief aan 
van waaruit wordt gekeken. Uiteraard een heel specifiek en beperkt perspectief: 
het is Gauchet op de eerste plaats te doen niet om het religieuze, maar wel om 
het politieke. Om echter dat politieke te begrijpen moet men terug naar het 
religieuze. Niet enkel naar de symbolische organisatie van de werkelijkheid in 
het algemeen, zoals Claude Lefortb, een van de belangrijkste inspiratiebronnen 
van Gauchet reeds duidelijk had gemaakt, maar meer specifiek naar de religie. 
Het is immers de religie die zonder uitzondering funderend is geweest voor 
elke symbolische organisatie van de werkelijkheid, voor elk beeld van mens en 
wereld doorheen de geschiedenis. Omgekeerd heeft ook het politieke op zijn 
beurt mee de vorm, de inhoud en de ontwikkeling van de religie gedragen. 
Beide bepalen elkaar en dragen mee elkaars ontwikkeling. Tot en met in onze 
huidige democratie. Die democratie is pas mogelijk binnen en vanuit bepaalde 
religieuze evoluties en dus binnen een bepaalde ‘religieuze logica’. Anderzijds 
is zij echter wezenlijk een “uittocht uit de religie”: het zijn voortaan de mensen 

a. Een overzicht daarvan, vanaf de moderne tijd, is het monumentale vierdelig werk van Gau-
chet L’avènement de la démocratie dat tussen 2007 en 2017 verscheen bij de uitgeverij Gallimard in 
Parijs met de respectievelijke titels: La révolution moderne (2007), La crise du libéralisme 1880-1914 
(2007), À l’épreuve des totalitarismes 1914-1974 (2010), en Le nouveau monde (2017). 
b. Al van jongsaf aan, aan de universiteit van Caen, had Claude Lefort (1924-2010) een beslis-
sende invloed op het denken van Gauchet. Later waren beide een tijdlang allebei verbonden aan 
de École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) te Parijs (al is er tussen beide op een 
bepaald moment een breuk gekomen). Lefort was ook de uitgever van het postuum gepubliceerde 
werk van Maurice Merleau- Ponty Le visible et l’invisible (1964). De terminologie van die titel speelt 
overigens in heel het onderhavige boek van Gauchet ook een hoofdrol. 
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12 Inleiding bij de vertaling

en niet langer de goden die het politieke legitimeren en de gang ervan bepalen. 
Dat is een structuur uniek in de geschiedenis.

Hoe is die ‘autonomie’a er gekomen? Zowel op het vlak van het denken (filo-
sofie) als dat van de politiek (democratie), zowel in ons omgaan met de natuur 
(wetenschap en techniek) en de dingen (economie) als zelfs met de religie. 
Uiteindelijk ligt het antwoord daarop in de onttovering van de wereld, naar de 
beroemde uitdrukking van Max Weber. Vandaar de titel van het boek. In die 
onttovering, die Gauchet in een doortrekken van Weber omschrijft als “het leeg 
worden van het rijk van het onzichtbare”, ligt niet alleen de meest wezenlijke 
karakteristiek van het hedendaagse westerse cultuur, zowel tegenover vroeger 
als tegenover andere culturen, maar zij is ook de basis van wat er in de moderni-
teit gebeurt, tot op de dag van vandaag. Gauchet spreekt niet van secularisatie, 
wel van onttovering. Secularisatie is een beschrijvende term, onttovering een 
verklarende. Ook al is die onttovering wezenlijk het product van de religie zelf, 
toch heeft zij ons in een universum binnengeleid waarin de religie ophoudt te 
zijn wat zij altijd is geweest: de bepalende factor voor heel het menselijk bestaan, 
voor het maatschappelijk handelen en voor het organiseren van de wereld. Uit 
die religie zijn we voortgekomen, maar zijn we ook weggetrokken (naar de dub-
bele betekenis van ‘sortie’). Voortaan zijn het de mensen en niet langer de goden 
die de wet van het denken en handelen bepalen, zeker op maatschappelijk vlak. 
Al betekent dat niet, of althans niet noodzakelijk, het einde van alle religie. 
Ook na de ‘uittocht uit de religie’ kan de religie nog een rol blijven spelen, en 
elementen die, naar het woord van Wittgenstein, een nauwe familiegelijkenis 
vertonen met het religieuze, zoals het esthetische, blijven onze cultuur hoe dan 
ook bepalen. Maar alleszins aan de religie als maatschappij- structurerende fac-
tor is een einde gekomen. Wij organiseren onze gemeenschappen niet langer 
op basis van geboden van goden of op basis van heilige teksten, zelfs al zou die 
gemeenschap bestaan uit een meerderheid van gelovigen. Het principe van de 
politiek is voortaan de mens, de polis.

Toch is deze beweging niet alleen een beweging tegen de religie in, maar 
voor Gauchet op de allereerste plaats een beweging die het resultaat is van de 
religie zelf. En dan vooral van het christendom en van bepaalde ontwikkelingen 

a. ‘Autonomie’ komt van het Griekse ‘autos’ (zelf) en ‘nomos’ (wet): mens en wereld, en zelfs elk 
van de domeinen, dragen hun wet in zichzelf. In de loop van het werk, en vooral naar het einde 
toe, zal echter duidelijk worden dat die ‘autonomie’ zoals wij die beleven de dag van vandaag, 
grondig doortrokken blijft van heteronomie, al is het niet langer een heteronomie van buiten af 
zoals in de religie. 
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daarbinnen. Reeds in het begin van vorige eeuw had Max Weber in zijn beroemd 
werk Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1905) het ontstaan van 
het kapitalisme in verband gebracht met de Calvinistische ethiek, en daarmee 
een relatie gelegd tussen een bepaalde ontwikkeling binnen de religie en een 
bepaald aspect van de moderniteit. Gauchet zal dat perspectief in verschillende 
richtingen opentrekken. Op de eerste plaats gaat het niet alleen om het ontstaan 
van “de geest van het kapitalisme” maar om heel de moderniteit, in al haar 
aspecten: filosofisch, wetenschappelijk, technisch, economisch, politiek. Al die 
aspecten zijn ten diepste met elkaar verbonden en vinden hun eenheid, niet in 
de protestantse ethiek maar in de structuur van het christendom als zodanig, 
en uiteindelijk in de idee van incarnatie die aan dat christendom een heel aparte 
religieuze structuur geeft, en die via bepaalde ontwikkelingen, vooral inder-
daad in het protestantisme, uiteindelijk zal leiden naar ‘de onttovering van de 
wereld’. Ook die onttovering echter reikt veel verder dan het wegvallen van de 
magie (wat ze op de eerste plaats betekende voor Weber), maar betekent een 
hele revolutie in de relatie tussen hemel en aarde. Van die revolutie zijn onze 
moderniteit en onze democratie een product. Zij voltrekt zich vooral via het 
christendom, maar heeft haar wortels ver voorbij de moderniteit en zelfs ver 
over het christendom heen, tot bij de allereerste ontwikkelingen binnen de ‘pri-
mitieve’ religie. Vandaar een politieke geschiedenis van dé religie als zodanig.

Die religie bekijkt Gauchet vanuit een heel specifiek perspectief. Dat doet 
hij niet alleen omdat het hem om het politieke te doen is, maar ook omdat hij 
zicht wil krijgen op de wisselende inhouden en vormen van de religie en op de 
ontwikkelingen daarvan. Religie voor Gauchet heeft wezenlijk te maken met 
een ‘onteigening’, zowel van de mens als van de gemeenschap: wij zijn niet zelf 
het principe van de norm, maar de norm komt van elders, heteronoom. Niet op 
basis van een natuurlijk tekort van de mens zoals wel eens werd gezegd, maar 
vanuit een fundamentele optie in verband met het mens- zijn zelf: de ‘keuze’ om 
niet zelf te kiezen, de keuze om zichzelf te bezitten door zichzelf te onteigenen. 
En dat geldt op de eerste plaats voor de gemeenschap: alle religie is immers in 
oorsprong ‘gemeenschapsreligie’, in heel de geschiedenis, vanaf het prille begin. 
Dat is trouwens ook nu nog zo haast overal ter wereld – tenzij in het heden-
daagse Westen. “[D]e religie, dat was allereerst een algemene organisatie van 
het menselijk bestaan die het materiële, sociale en mentale leven structureerde, 
onlosmakelijk van elkaar” (p. 185). Die religie was altijd de basis voor de manier 
waarop de mens zich zijn wereld verbeeldde en symbolisch organiseerde (zijn 
‘wereldbeeld’). En dat wereldbeeld was dan weer de basis van hoe hij leefde, 
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14 Inleiding bij de vertaling

omging met de natuur, of de gemeenschap organiseerde. Altijd is de religie het 
alles- organiserend principe geweest van heel het leven, in al zijn gedaanten. En 
vooral van het samenleven. Centraal voor Gauchet is dat het van in het begin die 
‘functie’ van de religie was, die de inhouden en de vormen ervan heeft bepaald, 
net als de ontwikkelingen ervan (p. 29). Émile Durkheim had als geen ander 
de band gelegd tussen religie en maatschappij. Voor hem waren de goden in 
wezen niets anders dan de weergave op symbolisch vlak van de manier waarop 
de maatschappij zichzelf zieta. In de religie vindt elke maatschappij haar funda-
ment en haar zin, evenals de grondslag voor heel haar structuur en op de eerste 
plaats voor de structuur van de macht. Mensen hebben zich altijd de goden 
voorgesteld in lijn met de manier waarop zij zich de macht voorstelden (de poli-
tieke macht en de machten die het universum beheersen). En omgekeerd, de 
manier waarop mensen zich de goden voorstellen bepaalt altijd hoe zij zich de 
macht voorstellen. Beide voorstellingen, die van de goden en die van de macht, 
geven elkaar vorm, telkens weer, in al hun wisselingen. Daarover gaat trouwens 
in wezen heel dit boek. In die zin sluit Gauchet aan bij Durkheim (al wordt die 
weinig vermeld), maar er is één kapitaal verschil. Voor Durkheim zijn religie en 
maatschappij zozeer vervlochten dat de maatschappij niet zonder religie kan, 
en de religie niet zonder maatschappij. Voor Gauchet geldt tot op zekere hoogte 
wel het tweede, maar zeker niet het eerste. Dat is immers juist het eigene van 
het Westen: het is een maatschappij die uit de religie is uitgetreden: de basis 
voor haar doen en laten, het ultieme fundament niet alleen van onze wetten 
maar van het samenleven als zodanig, is niet langer een ‘transcendent Ander’, 
maar, hoe precair, aarzelend en onzeker ook, wijzelf.

Hoe zijn we daar toe gekomen? Dat is eigenlijk de vraag van dit boek. 
Waarom denken wij zoals wij denken, en organiseren we onze wereld en onze 
maatschappij op de wijze dat wij dat doen? Waarom zijn bepaalde dingen voor 
ons zo vanzelfsprekend geworden, zoals de democratie? Of de scheiding tus-
sen kerk en staat? Of de nadruk op het individu en de mensenrechten? En al de 
andere moderne ‘verworvenheden’ zoals wij dat noemen. Op basis van wat zijn 
die ‘verworven’? Alleszins niet op basis van pure deductieve logica, maar veeleer 
op basis van een heel lang parcours, waarvan wij het resultaat zijn. Niet dat dit 
de bedoeling was, haast integendeel. Maar tegelijk kan men van dit parcours 

a. De religie “is op de eerste plaats een systeem van noties door middel waarvan de individuen 
zich de maatschappij voorstellen waartoe ze behoren, en de obscure maar intieme relaties die ze 
daar mee hebben. Dat is haar primordiale rol” (zie É. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie 
religieuse, Parijs, P.U.F., 4e éd., 1960, p. 323).
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de logische gang doorzien: de mogelijkheden die zich aandienden, de afslagen 
die genomen zijn, de manier waarop historische ontwikkelingen feitelijk heb-
ben plaats gevonden, wat hun invloed was, en zo voort: wij kunnen dat plaatje 
reconstrueren en dat is wat dit werk wil doen. Vanaf het prille begin, met een 
religie die in zekere zin alle politiek uitsloot, tot aan een politiek ‘buiten’ de 
religie. Het is onze manier (onze ‘keuze’) om mens te zijn en in gemeenschap 
te leven, tegengesteld aan de eeuwenoude ‘religieuze’ (en dus radicaal hetero-
nome) optie.

De ‘eigenlijke’ religie, in haar zuiverste vorm, is voor Gauchet de oorspron-
kelijke religie. Dat is de controversiële maar tegelijk originele benadering van 
de geschiedenis van de religie die dit werk draagt. Daarmee draait Gauchet 
de klassieke benadering van de geschiedenis van de religie, als een geschie-
denis van uitzuivering op weg naar een meer ‘eigenlijke’ en zuiverdere religie, 
helemaal om. De eigenlijke religie, de religie in de zuiverste vorm, dat is de 
oorspronkelijke religie. Daar is de onteigening inderdaad compleet: niet alleen 
is alles er het resultaat van de stichtende gebeurtenissen uit de oertijd maar 
alles moet zich daar ook blijvend aan conformeren. Het oerverleden is het blij-
vend en onveranderlijk oerbeeld van al wat is en moet zijn. Het goddelijke en 
het wereldse vormen er als het ware een ontologische eenheid. Een eenheid die 
evenwel op een bepaald ogenblik barsten is gaan vertonen, niet alleen op grond 
van religieuze ontwikkelingen maar vooral van ‘politieke’, of beter: op basis van 
het ontstaan van iets als ‘politiek’.

Centraal in die geschiedenis staat voor Gauchet inderdaad de opkomst van 
de staat, de meest enigmatische gebeurtenis uit de geschiedenis, maar ook de 
meest centrale: zij snijdt de geschiedenis in tweea, zowel politiek als religieus. 
De opkomst van een politieke macht (zij het in het begin nog helemaal ver-
bonden met het religieuze, en er haast in opgaand) zet een hele dynamiek in 
beweging die niet alleen de religie gaat herbepalen maar ook de ‘macht’. En dit 
op grond van het feit dat de opkomst van de staat de aanzet zal worden voor een 
hertekening op ontologische vlak, de eerste scheur in de absolute ontologische 
eenheid van het begin.

Het onderscheid tussen de ontologie van het ene en die van de dualiteit (een 
onderscheid dat Gauchet overigens ook ontleent aan Weber) loopt inderdaad 

a. Dat is een opvatting die Gauchet al heel vroeg huldigt, vooral onder invloed van Pierre 
Clastres, met wiens denken hij al heel vroeg in contact komt en die net als Gauchet behoorde tot 
de groep rond Claude Lefort. 
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16 Inleiding bij de vertaling

als een rode draad doorheen heel dit boek, en zal uiteindelijk de sleutel vormen 
om de specificiteit van het Westen te begrijpen, zowel politiek als religieus. Het 
heeft alles te maken met het feit dat de wereld een eigen ontologische consis-
tentie krijgt, los van (zij het eventueel op bepaalde manier nog verbonden met) 
het goddelijke. Net zoals het goddelijke een eigen consistentie heeft los van (en 
eventueel verbonden met) de wereld. Ze worden elk iets aparts, met een eigen 
zelfstandigheid.

De opkomst van staat betekent een splitsing tussen de mensen: tussen hen 
die het gezag (de goden, de oertijd) vertegenwoordigen en de anderen. De reli-
gies van vóór de staat, zo stelt Gauchet met Pierre Clastres, zijn in wezen religies 
tegen de staat: het zijn religies die het politieke als aparte sfeer uitsluiten, en dus 
ook de macht van mensen over mensen. De enige macht is die van de oertijd, 
waarin alles is ingesteld. Daarvan is het heden steeds opnieuw de herhaling, en 
moet dat ook zijn. De politieke splitsing die met de opkomst van de staat vorm 
krijgt, doorbreekt evenwel die maatschappelijke en ontologische eenheid. En 
die politieke splitsing zal meteen ook de dynamiek dragen naar een transcen-
denter worden van de goden. Want als er een politieke instantie nodig is om de 
macht van de goden te representeren, is het omdat de goden zover weg zijn dat 
ze representatie behoeven. In de oorspronkelijke ‘primitieve’ religies was dat 
niet nodig. Met andere woorden, het ontstaan zelf van een politieke instantie 
zet ook een dynamiek in gang naar een transcedent worden van de goden. De 
‘tijdelijke’ transcendentie van de oertijd, het stichtend en organiserend principe 
van alles, wordt een ‘ruimtelijke’ transcendentie: de goden zijn ‘elders’, in een 
‘andere’ wereld. Zozeer dat ze uiteindelijk enkel via een openbaring toegan-
kelijk worden. Meteen verandert ook de moraal op een fundamentele manier: 
het goede is niet langer wezenlijk verbonden met de wereld waarin wij leven 
(vruchtbaarheid, overwinning in de oorlog …) maar wordt iets van een ‘andere’ 
orde (de hemel, het Nirvana …).

Die “dynamiek van de transcendentie” betekent wel een ontologische split-
sing, maar daarom nog niet een echte ontologische dualiteit. Ze kan terugvallen 
in de ‘eenheid’, door de consistentie van één van de polen op te heffen (zoals 
voor het boeddhisme deze wereld een wereld is van schijn en van lijden). Dat 
is voor Gauchet uiteindelijk de weg van het Oosten. Maar die splitsing kan ook 
uitgediept worden, en dat gebeurt in het Joodse monotheïsme. Jahweh is niet 
alleen de hiërarchisch hoogste, hij is de Enige. Met ook hier weer de politieke 
wortels: gekneld tussen wereldrijken, komt een klein marginaal volk tot het 
inzicht ‘onze God is groter’: groter dan de farao, groter dan de keizer. Door de 
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ontwikkeling van de idee van schepping wordt hij bovendien helemaal de enige 
heerser, zelfs van het heelal. Wat meteen een andere dimensie binnenbrengt die 
voor Gauchet wezenlijk is: die van het heden. De mythische goden zijn machtig 
vanuit het ‘oerverleden’. De macht van de schepper daarentegen situeert zich 
evenzeer in het heden: hij heeft de wereld voortdurend in zijn hand, en kan er op 
ingrijpen. Tegelijk wordt hij daardoor in wezen toegankelijker en bevraagbaar, 
hetzij via de openbaring, hetzij via de schepping.

Toch zal de ontologische eenheid nog heel lang blijven doorwerken. En dat 
vooral via de notie van participatie en de daarbij horende hiërarchische orde-
ning (“The Great Chain of Being”). Zij vormen de basis van het wereldbeeld dat 
niet alleen het religieus denken eeuwenlang zal beheersen, maar ook het filoso-
fische en het politieke. Een decisieve stap naar de ontologische dualiteit is voor 
Gauchet het christendom, met zijn idee van incarnatie. Die idee sluit namelijk 
van in het begin twee wegen uit, met name die van de volledige wereldont-
kenning (wat grotendeels de weg is van het boeddhisme) en die van de zuivere 
wereldaffirmatie (de wereld als volledig de uitdrukking van de wil van God – 
de weg van de islam): in het christelijk perspectief van de incarnatie heeft de 
wereld waarde in zichzelf, zozeer dat God er mens wordt, maar is hij anderzijds 
niet zomaar de uitdrukking van de wil van God. Er zit in de idee van incarnatie 
ook altijd een aspect van ‘revolte’: de wereld is niet zoals hij moet zijn (vandaar 
dat de Zoon van God ook aangekondigd wordt als de Verlosser), en het is de 
opgave van de christen daaraan te werken, en dus in de wereld te investeren.

Voor Gauchet snijdt de idee van incarnatie evenwel nog dieper dan dat. 
In zijn perspectief getuigt ze, door haar gebeuren zelf en de noodzaak ervan, 
op een radicale manier van de dualiteit tussen hemel en aarde, tussen God en 
mens. Slechts éénmaal, in een unieke gebeurtenis ontmoeten die elkaar, in 
de Mensenzoon, die ook Zoon van God genoemd werd. In die zin betekent de 
incarnatie eerder een ‘ontgoddelijken’ van de wereld dan een vergoddelijken 
ervan. En getuigt zij op een decisieve manier van de ontologische dualiteit. 
Dat is ook de conclusie die het protestantisme er uit zal trekken: de breuk 
tussen hemel en aarde is zo diep, dat geen bemiddelende instanties van kerk 
of sacramenten of wat dan ook, die kan overbruggen: sola fides, sola scriptura, 
sola gratiaa. Tegenover de unifiërende interpretatie gangbaar in de katholieke 
traditie, ontwikkelt de protestantse traditie een heel andere interpretatie, ver 

a. Zoals de kern van het protestantisme vaak omschreven wordt: “alleen het geloof, alleen de 
Schrift, alleen de genade”. 
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weg van participatie en van iedere hiërarchische verstrengeling (zo typisch voor 
de ontologie van het Ene). De kloof tussen God en wereld kan enkel worden 
overwonnen door God zelf en door het geloof. Naarmate de transcendentie 
van God tot het uiterste wordt opgevoerd (en een hoogtepunt bereikt in het 
laat- middeleeuwse nominalismea en het latere protestantisme, vooral dan het 
Calvinisme) zal de wereld helemaal ontgoddelijkt worden. Eigenlijk is er dan 
pas echt sprake van ‘dualiteit’, wanneer er echt twee elementen zijn, die boven-
dien grondig van elkaar verschillen, steeds minder geconcipieerd in termen van 
participatie en hiërarchie, en die zo, vaak helemaal tegen de bedoeling in, steeds 
meer los komen van elkaar. Ook al werd (en wordt) de incarnatie meestal juist 
gedacht in termen van participatie, in wezen is zij de voedingsbodem geweest 
voor de omgekeerde beweging.

In de manier waarop wij ons nu de werkelijkheid verbeelden (ons ‘wereld-
beeld’), ligt niet langer de hemel in het centrum maar wel de aarde. Zoals Jacob 
Taubes opmerkte: in het Copernicaanse systeem is er een aarde, maar geen 
hemelb. Dat is, zo laat dit werk uitvoerig zien, niet zomaar omdat we die hemel 
onderweg zijn kwijt geraakt. Eerder integendeel. Het investeren in de aarde is 
er gekomen via een steeds sterker investeren in de hemel. Toen die twee, hemel 
en aarde, uit elkaar zijn gegaan, en dat is zo karakteristiek niet alleen voor 
de axiale religies, maar vooral voor het Westen, was het de hemel die centraal 
kwam te staan, en stond heel het hele leven in het teken daarvan. Dat was zeker 
het geval in de middeleeuwen en zelfs gedurende veruit het grootste deel van 
de moderne tijd, vaak nog tot diep in de twintigste eeuw. De moderne tijd is 
ontstaan niet tegen de middeleeuwen in, maar op de eerste plaats vanuit de mid-
deleeuwen. Het volop investeren in de wereld hier- nu omwille van die wereld 
zelf, is er niet gekomen tegen het leven voor de andere wereld in, maar juist 
van daar uit, zoals reeds Max Weber had laten zien: het is via het Calvinistisch 
heilsperspectief en de daarbij horende werkethiek, dat de opkomst van het kapi-
talisme gevoed werd. Het is op de eerste plaats via het uiteengaan van de twee 
werelden, en van daaruit via het investeren in de andere wereld, de eigenlijke, 

a. Waar vooral Hans Blumenberg naar verwees voor het ontstaan van de moderniteit, in zijn 
monumentaal werk Die Legitimität der Neuzeit (Frankfurt, Suhrkamp, 1966), een auteur waar Gau-
chet niet naar verwijst omdat hij die op dat ogenblik nauwelijks kende. Waar Blumenberg zich 
echter vooral beperkt tot de intellectuele geschiedenis wil Gauchet die intellectuele geschiedenis 
ook verbinden met de geschiedenis van de vormen van collectieve ervaring, vooral dan op poli-
tiek vlak. 
b. Jacob Taubes, Occidental Eschatology (Stanford, CA., Stanford University Press, 2009, p. 88) 
– verwijzend naar E. Reisner. 
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dat geleidelijk het werken aan de wereld hier- nu vorm begint te krijgen. Niet 
alleen bij de Calvinisten, maar reeds veel vroeger, bijvoorbeeld via de middel-
eeuwse kloosters en de regel van Benedictus: “Werk en bid”. Een eigenlijk van in 
het begin van het christendom. Investeren in de aarde, om te investeren in zijn 
zielenheil. Het is via de hemel dat we ten volle aandacht gekregen hebben voor 
de eigen aardse realiteit, dat we die als een realiteit op zich zijn gaan beschou-
wen en dat we er steeds meer, zelfs haast obsessief zijn gaan in investeren.

Gelijkaardige bewegingen gelden voor het politieke. Het politieke heeft zich 
niet op de eerste plaats doorgezet als een aparte sfeer tegen de religie in. Wat 
Gauchet laat zien is dat veeleer het tegendeel het geval is: het is via de religie 
dat de politiek een aparte sfeer wordt, met een eigen consistentie en een eigen 
logica. En ook hier speelt het christendom een belangrijke rol. Niet alleen door 
een onderscheid te maken tussen het rijk van God en dat van de keizer (“geef 
aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt”) maar op 
de eerste plaats door de incarnatie zelf en de exacte plaats waar die gebeurt. 
Van oudsher waren keizers en farao’s zonen van de goden of hun vertegenwoor-
digers op aarde, als ze al niet zelf goddelijk waren. Maar in het christendom 
is de plaats van de incarnatie niet de keizer of de farao, boven aan de sociale 
ladder, maar de zoon van een timmerman, onderaan. Daarmee haalt Christus, 
door zijn positie zelf, de religieuze legitimering van de keizer eigenlijk helemaal 
onderuit: de keizer is niet de zoon van God. En wanneer dan, ter continuering 
van die incarnatie, zich in het christendom iets ontwikkelt als een Kerk, een 
absoluut originele structuur die het monopolie van het religieuze opeist, werpt 
die het politieke meteen op zichzelf terug. Naarmate de Kerk het monopolie 
opeist van het religieuze, en aldus zelfs de eeuwenoude religieuze legitimering 
van de politiek ondergraaft, zal de politiek zich stap voor stap als een afzonder-
lijk domein ontwikkelena. Aanvankelijk nog helemaal door God gelegitimeerd 
en God vertegenwoordigend, waardoor het overigens als ‘macht van godswege’ 
weerstand kon bieden aan de pauselijke aanspraken op wereldse macht. Maar 
het is op de eerste plaats via de Kerk, eerder dan via de staat, dat de scheiding 
tussen kerk en staat er is gekomen. Net zoals het via de absolute monarchie is, 
dat iets als democratie kon ontstaan. En zoals het ook via de religie is dat iets 
als laïcité, zo belangrijk in de hedendaagse Franse politiek, denkbaar wordt.

a. Al betekent dat niet dat er niet allerhande andere elementen meespelen. De nadruk op het 
belang van de religie sluit het belang van andere elementen helemaal niet uit, maar veronder-
stelt die integendeel altijd op een of andere manier, want de structuren die in dit werk worden 
geanalyseerd spelen enkel op de achtergrond, en meestal zelfs onbewust. 
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Zo wordt keer op keer duidelijk hoe veel van onze hedendaagse spontane 
opvattingen moeten worden omgekeerd. Maar ook hoe belangrijk de religie wel 
is geweest, om te begrijpen wat nu isa. Zodat veel moderne ‘verworvenheden’ 
op een andere en veel complexere manier zijn tot stand gekomen dan algemeen 
wordt aanvaard, zowel in religieuze als in laïcistische kringen. Op de eerste 
plaats de ‘uittocht uit de religie’ zelf. Want ‘de uittocht uit de religie’ is uitein-
delijk, zoals Gauchet in dit werk wil laten zien, zelf het product van de religie, 
en meer specifiek van het christendom, ‘de religie van de uittocht uit de religie’. 
Wat niet alleen betekent dat de laïciteit veel meer aan de religie schatplichtig is 
dan ze zelf doorgaans denkt, maar ook dat de uittocht uit de religie niet zomaar 
het werk is geweest van de tegenstrevers van de religie, zoals in religieuze krin-
gen vaak wordt gedacht. Het gaat hier niet zomaar om een strijd tussen rede, 
Verlichting of laïciteit aan de ene kant tegen de religie aan de andere. En net zo 
is de scheiding tussen politiek en religie er niet zomaar gekomen door de strijd 
van de staat tegen de kerk, maar op de eerste plaats door het naakte feit van het 
bestaan zelf in het Westen, uniek in de geschiedenis, van iets als een Kerk (“de 
eerste bureaucratie van het Westen”b). Steeds weer wordt duidelijk hoe com-
plex en dialectisch al de verhoudingen liggen. Fundamenteel onvoorspelbaar, 
maar toch perfect begrijpbaar. Meermaals komt Gauchet terug op deze span-
ning. Wat op een bepaald ogenblik mogelijk is, gegeven de context, is logisch 
omschreven. Niet om het even wat kan. De politieke figuur van de absolute 
monarch, of de figuur van de Joodse Messias bijvoorbeeld, zijn maar mogelijk 
binnen een zeer bepaalde historische context. Of en hoe een mogelijkheid wordt 
geconcretiseerd is fundamenteel onvoorspelbaar. Maar eens geconcretiseerd, 
geeft ze aan de verdere geschiedenis een eigen nieuwe wending, die op haar 
beurt mogelijkheden opent maar tegelijk ook andere sluit.

Zo zijn we, via allerlei uiterst contingente wegen, maar waarin achteraf toch 
een duidelijke lijn te trekken is, terecht gekomen in een heel ander universum 

a. Bij Gauchet alleszins zonder enige apologetische of andere bedoeling dan om te begrijpen, 
zowel het verleden als het heden. Temeer omdat de rol van de religie daarin vaak weinig aan-
dacht krijgt of wordt geminimaliseerd (dat laatste is wat Gauchet aan Marx zal verwijten, maar 
evenzeer aan de doorsnee laïcité). De persoonlijke positie van Gauchet ten aanzien van religie is 
samengevat in wat hij schrijft op p. 32: “Zo dit werk geschreven is vanuit een standpunt buiten 
datgene waarover het spreekt en vanuit de vaste overtuiging dat het mogelijk is over het reli-
gieuze tijdperk heen te gaan, toch is het evenzeer voortgekomen uit de even vaste bedoeling om 
ons los te maken van de botte naïviteit van de laïcistische traditie, en vanuit de methodische 
bezorgdheid om zover mogelijk terug aan te knopen, uit sympathie, met het diepe geheim van 
de religieuze attitude”.
b. Cf. p. 154 en 277. 
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dan in het begin. Onze wereld wordt gekenmerkt door “de uittocht uit de religie”. 
Op politiek vlak is de democratie de belichaming daarvan. Toch gaat het niet 
zo maar om een uittocht zonder meer: ook hier liggen de zaken veel subtieler. 
Het gaat in onze wereld veeleer om een hertekening, die de religieuze structuur 
niet alleen loslaat maar die ook ‘metaboliseert’ (p. 287) of ‘transformeert’a: het 
gaat in wezen om fundamenteel dezelfde organiserende elementen maar nu in 
een heel andere structuurb – een structuur die niet alleen het omgekeerde is 
van die van vroeger (de religieuze), maar die er tegelijk ook erg symmetrisch 
mee is. We hebben er nog heel wat meer mee gemeen dan we geneigd zouden 
zijn te denken. Net zoals er bijvoorbeeld in zekere zin autonomie was in de 
oorspronkelijke ‘keuze’ voor de heteronomie, zo is er ook heel wat heteronomie 
in onze keuze voor autonomie. En net zoals de religie altijd verwijst naar de 
band met wat op een of andere manier ‘anders’ is en de mens overstijgt, zo ook 
wordt onze wereld nog grondig getekend door ‘alteriteit’, op alle vlakken. Uiter-
aard op het individuele, zoals denkers als Lacan of de hedendaagse psychiatrie, 
waar Gauchet voortdurend mee in gesprek isc, zo duidelijk laten zien, maar ook 
maatschappelijk: de alteriteit verbonden met het georganiseerd conf lict dat de 
democratie is, de veelheid en de onvoorspelbaarheid van de volkswil, de onaan-
tastbare regels van het democratisch spel, het vervreemdende van de steeds 
toenemende bureaucratie enzovoort. Die alteriteit is bovendien in zekere zin 
transcendent is, d.w.z. onttrokken aan de menselijke greep. In de democratie 
is “de plaats van de macht leeg”, zoals Claude Lefort het stelde: niemand heeft 
daar een uiteindelijke greep op. En de bureaucratische staat lijkt haar eigen weg 
te gaan, soms bedreigend en intimiderend. Maar uiteindelijk vindt dat alles 

a. Gauchet spreekt ook van “een logische re- distributie”, “een gigantische reorganisatie van 
de articulaties die constitutief zijn voor het menselijk bestel”. Daarmee is meteen gezegd dat het 
in heel het zogenaamde secularisatieproces voor Gauchet geenszins gaat om wat de klassieke 
secularisatie- these stelt, namelijk dat we gewoon hebben achter ons gelaten wat eigenlijk toch 
overbodig was. Het gaat integendeel om “een transformatie in de strikte zin van het woord: alle 
elementen van het vroegere dispositief zijn terug te vinden in het latere, maar anders verdeeld 
en anders verbonden” (p. 37). Dat komt vooral aan bod in het laatste hoofdstuk (“Figuren van het 
menselijk subject”).
b. Hierin is de invloed van het ‘structuralisme’, dat in de jaren 1980, op het ogenblik dat dit 
werk verscheen, erg in de mode was binnen het Franse denken, duidelijk merkbaar. Op Claude 
Lévi- Strauss, één van de belangrijke vertegenwoordigers van dat structuralisme, overigens juist 
in verband met ‘primitieve’ culturen, komt Gauchet in het begin van zijn boek expliciet terug. 
c. Ook via zijn inmiddels overleden echtgenote, Gladys Swain, samen met wie hij daaromtrent 
uitvoerig heeft gepubliceerd, zoals La pratique de l’esprit humain. L’institution asilaire et la révolution 
démocratique (Parijs, Gallimard, 1980), L’Inconscient cérébral (Parijs, Seuil, 1992), Le Vrai Charcot 
(Parijs, Calmann- Lévy, 1997).
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toch zijn fundament in de mens, en niet langer in de goden. Niettemin heeft 
het qua statuut vaak heel wat met het goddelijk- andere gemeen. De twee grond-
paradoxen die in het boek worden uitgewerkt, de ene in het begin, de andere 
naar het einde van het boek toe, zijn in feite elkaars omgekeerd- symmetrische 
tegenpool: “hoe groter de goden, hoe vrijer de mens” uit het tijdperk van de reli-
gie, vindt zijn perfecte tegenhanger in de paradoxale relatie tussen vrijheid en 
bureaucratie in de hedendaagse democratie: “hoe meer de Staat laat doen, hoe 
meer hij per slot van rekening moet doen” (p. 316) en hoe meer hij dus toeneemt 
in omvang, diepgang en transcendentie. Toe- eigening door onteigening, ook 
hier, maar nu binnen het register van mens en wereld.

Met de onttovering van de wereld en de ‘uittocht uit de religie’ komt de 
wereld steeds meer op eigen benen te staan: hij verwijst niet langer uit zichzelf 
onmiddellijk naar een andere en hogere werkelijkheid, integendeel. Zelfs ‘het 
lichaam van de koning’ kan steeds minder beide werelden in zich verenigen, 
ook al zal de macht nog lang teren op haar goddelijk statuut. Aanvankelijk nog 
steeds zichzelf legitimerend als ‘in naam van God’, bovenaan in de hiërarchie, 
als rechtstreeks gemandateerd door de goden en hen vertegenwoordigend, zelfs 
in de absolute monarchie. Maar naarmate het goddelijke en het wereldse uit 
elkaar gaan, omwille van de groeiende transcendentie, verschuift niet alleen 
het statuut maar ook de functie van de monarch: hij wordt steeds meer “de 
exclusieve handhaver (…) door wiens wil een collectiviteit ontstaat die op een 
politieke manier verbonden is” (p. 249). De monarch krijgt het monopolie toege-
wezen voor de sociale band en verlegt zo geleidelijk het verbindend principe van 
de goddelijke naar de menselijke sfeer, via tussenstappen, zoals de theorieën 
van het sociaal contract. Om tenslotte zijn uiteindelijke legitimatie nog enkel te 
vinden in de representatie van het volk. Al is het helemaal niet vanzelfsprekend 
wat dat precies betekent. Want waar de democratie aanvankelijk vorm krijgt 
vanuit de droom van volledige doorzichtigheid en volledig zelf bezit, in lijn met 
de transparantie qua gronding en oriëntatie geboden door de goddelijke fun-
dering, zal zij meer en meer de alteriteit ontdekken, niet langer buiten maar 
in zichzelf.

Wat kan het betekenen dat een volk ‘zichzelf bestuurt’? Wat ‘wil’ dat volk, en 
hoe kan dat worden gerealiseerd? Dat zijn in feite allemaal open vragen. Alleen 
weten we dat we het nu zelf zullen moeten doen, al weten we steeds minder 
wat we moeten doen en hoe we dat moeten doen. Eén van de voor Gauchet 
intrigerende aspecten van de hedendaagse democratie is haar toenemende 
bureaucratie. Dat is niet alleen iets van totalitaire regime – waar Gauchet zich, 
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samen met Lefort, zeer lange tijd heeft mee bezig gehouden – en dus ook niet 
iets dat met het einde van de totalitaire regimes zomaar zal verdwijnen. Wel 
integendeel, zo groeit het besef: “een democratische staat is noodzakelijk een 
bureaucratische staat” (p. 314). Dat heeft alles te maken niet met een groei-
ende onderdrukking maar integendeel met de eigen nieuwe tijds- oriëntatie 
die de democratie beheerst, namelijk de oriëntatie naar de toekomst. Dat is de 
oriëntatie bij uitstek van onze hedendaagse maatschappij: de moderne maat-
schappij staat helemaal in het teken van de toekomst, en de bureaucratie is 
wezenlijk verbonden met het beheer daarvan. In die zin is de bureaucratie niet 
een belemmering voor de democratie en voor de vrijheid van de ‘civil society’, 
maar maakt die integendeel juist pas mogelijk. Een ‘religieuze’ maatschappij 
wordt gedragen en georiënteerd door het verleden. Vandaar ook haar absolute 
vastheid. Naarmate het goddelijke transcendent wordt, wordt weliswaar het 
zoeken en het vragen geïntroduceerd, en vandaar ook de beweeglijkheid en de 
verandering, maar toch altijd op basis van een onveranderlijk en vaststaand 
fundament. Door de ‘uittocht uit de religie’ wordt de cultuur echter helemaal 
beheerst door de verandering en de veranderbaarheid, en meteen door een 
radicale omkering van de tijdsoriëntatie: van (oer)verleden over het heden (God 
in relatie met de wereld) naar de toekomst. En hiermee dient zich een andere 
belangrijke interpretatiesleutel aan die heel het werk van Gauchet doortrekt en 
er een rode draad in vormt, net als de spanning tussen ontologische eenheid 
en ontologische dualiteit, namelijk de tijdsdimensie en de heroriëntatie ervan 
naar de toekomst toe. Een toekomst die aanvankelijk (in de messiaanse ver-
wachting, maar ook in de latere ideologieën of ‘seculiere religies’ zoals die wel 
eens worden genoemd, zoals het marxisme) een gesloten toekomst was, met 
een welbepaalde richting en eindterm, maar die zich geleidelijk als een open 
toekomst laat zien. Een toekomst bovendien die we zelf zullen moeten maken, 
zonder dat we evenwel weten wat we aan het maken zijn. Zo is de toekomst 
eigenlijk de nieuwe onzichtbare alteriteit waarin wij steeds meer investeren. 
Niet enkel via het steeds uitdijend bureaucratisch apparaat, “de instantie zelf 
van de toekomst” (p. 314), maar ook via ons soms mateloos investeren in ‘het 
kind’, het symbool van de toekomst, of via de herdefiniëring van de opvoeding: 
die is niet langer een introductie in het verleden en in de overgeleverde cultuur, 
maar vooral een voorbereiden op een toekomst waarvan we niet weten hoe die 
er zal uitzien: ‘leren leren’. Samen met de spanning tussen ontologische eenheid 
en ontologische dualiteit loopt de re- oriëntatie van de tijdsdimensie als een 
tweede rode draad doorheen heel dit boek. Beide zijn in de diepte overigens 
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heel nauw met elkaar verbonden. Zelfs de hedendaagse gelovige zal zijn geloof 
vaak expliciteren in termen van ‘werken aan een betere wereld’ en daarin komen 
beide eigenlijk samen: de nadruk op de toekomst en de nadruk op de aarde (en 
niet langer op de hemel).

Waar ons dat allemaal naartoe zal leiden? Dat is wezenlijk onvoorspelbaara. 
Vooral omdat steeds duidelijker wordt dat we dat eigenlijk toch niet in de hand 
hebben. Het Cartesiaans- Hegeliaans transparante subject blijkt niet te bestaan, 
en evenmin een transparante maatschappij die volkomen zichzelf bezit en van 
daaruit zichzelf bestuurt. Hoewel dat aanvankelijk wel de bedoeling was van de 
democratie of althans de manier waarop die zichzelf begreep. In die zin heeft 
ook de democratie zich heruitgevonden, en “treden we uit die uittocht [uit de 
religie] in zekere zin opnieuw uit” (p. 291): “voor het denken is de mens van 
na de religie nog niet geboren” (p. 301). Vandaar de zogenaamde hedendaagse 
‘crisis van de democratie’, steeds weer op zoek naar zichzelf, en zelfs naar “een 
tweede adem”b.

“Wij zijn uit de religie uitgetreden, in alle betekenissen van dat woord”: 
wij zijn er uit weggetrokken, maar zijn er ook uit voortgekomen. Daar ligt de 
“sleutel tot heel ons verleden” (p. 286)c. Het zijn niet de goden die ons verlaten 
hebben, maar het zijn wij die uit hun rijk en hun heerschappij zijn uitgetreden. 
Niet evenwel om zelf goden te worden. “De dood van God, dat betekent niet 
dat de mens God wordt, door zich de absolute beschikking over zichzelf terug 
toe te eigenen, die hij aan God had uitgeleend; het betekent daarentegen dat de 
mens uitdrukkelijk verplicht wordt om te verzaken aan de droom van zijn eigen 
goddelijkheid. Pas als de goden verduisteren wordt duidelijk dat de mensen 
geen goden zijn” (p. 345).

a. Zo zal Gauchet, 10 jaar na het verschijnen van De onttovering van de wereld wijzen op het 
opduiken van een nieuw en onverwacht fenomeen, namelijk dat van de identiteiten, en de vaak 
centrale plaats van de religie daarin. Zie zijn La religion de la démocratie. Parcours de la laïcité (Parijs, 
Gallimard, 1998) – Nederl. vert. De religie in de democratie. Het traject van de laïciteit (Amsterdam, 
SUN, 2006). 
b. Cfr. Marcel Gauchet, “La démocratie à la recherche d’un second souff le”, in A. Braeckman 
(red)., La démocratie à bout de souf f le ? Une introduction critique à la philosophie politique de Marcel 
Gauchet, Leuven- Parijs- Dudley, MA, Peeters, 2007. 
c. Gauchet wijst er evenwel telkens weer op dat de ‘uittocht uit de religie’ geenszins het einde 
hoeft te betekenen van alle religie of van alle religiositeit, en dat dit hier ook niet mee bedoeld 
wordt. Het is het tijdperk van de religie als structuur dat ten einde is, maar “het zou naïef zijn te 
geloven dat we daarmee ook klaar zijn met de religie als cultuur” (p. 289). 
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