Redactioneel
Religie staat weer op de maatschappelijke agenda. In discussies over immigratie en integratie, over maatschappelijke activering en bijzonder onderwijs,
en over terrorisme en internationale veiligheid spelen levensbeschouwelijke
elementen een steeds duidelijkere rol. Religieuze organisaties en religieus
gemotiveerde maatschappelijke organisaties spreken zich openlijker uit over
maatschappelijke kwesties, zoals globalisering, armoede, en ethische zaken.
Tegelijkertijd verandert er veel in het religieuze veld: er komen nieuwe organisaties en bewegingen op, sommige oude organisaties verdwijnen en andere herwinnen nieuwe kracht. De culturele en maatschappelijke positie van
religie verandert voortdurend.
Toch is de kennis van de ontwikkelingen in het religieuze veld, van de
maatschappelijke context en consequenties ervan, en het inzicht in de achtergronden bij beleidsmakers, journalisten, politici en het brede publiek
eerder gering. Ook is de interdisciplinaire uitwisseling tussen de wetenschappers die zich bezig houden met religie niet groot, terwijl ook de communicatie tussen wetenschappers met het brede publiek verbeterd zou kunnen worden. Daarbij komt nog dat de studie van de sociale aspecten van
religie en religieuze organisaties interessant, spannend en verrassend, om
niet te zeggen ‘leuk’ is.
Tegen deze achtergrond heeft de redactie het plan opgevat om een tijdschrift
te beginnen dat zich richt op de verspreiding van sociaal wetenschappelijke
kennis van religie en religieuze organisaties. Religie & Samenleving wil in eerste
instantie een wetenschappelijk tijdschrift zijn: de kern van de uitgaven bestaat uit bijdragen die op deze kenmerken beoordeeld zullen worden. Hiernaast wil dit tijdschrift zich richten op het bredere, geïnformeerde publiek.
Dat betekent dat er ruimte is voor meer journalistieke of essayistische bijdragen. Verder wil het tijdschrift interdisciplinair zijn: bijdragen van sociologen en antropologen zijn welkom, net als die van economen en filosofen,
van historici en theologen, en van journalisten en beleidsmakers. Ook wil
Religie & Samenleving internationaal georiënteerd zijn; de bijdragen kunnen
geschreven worden in Nederlands, Duits en Engels, en de thematiek hoeft
geenszins tot Nederland alleen beperkt te blijven. Tenslotte wil de redactie
door regelmatig symposia en andere wetenschappelijke bijeenkomsten te
organiseren ook de fysieke uitwisseling tussen de doelgroepen stimuleren.
De resultaten daarvan zullen in het tijdschrift worden gepubliceerd.
Dit eerste nummer laat goed zien wat de redactie met dit nieuwe blad
voorheeft. De openingsbijdrage is van de hand Jos Becker die als onderzoeker van het SCP zich heeft gericht op de jongste ontwikkelingen op levensbeschouwelijk terrein in Nederland en daarbij ingaat op de processen van
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secularisatie. Het tweede artikel is van de hand van Lammert Gosse Jansma.
Hij stelt de vraag naar de relatie tussen een nieuwe religieuze beweging en
de maatschappelijke omgeving aan de hand van de profetische beweging
‘Stichting uit de bron van Christus’ in Oudehorne (Friesland). Jansma, die al
vele jaren onderzoek doet naar deze groep onder leiding van Mw. Sonja de
Vries, onderscheidt de verschillende actoren die – meestal negatief - op dergelijke bewegingen en hun aanhangers reageren. Jacques Janssen, Joris
Kregting en Ton Bernts doen verslag van een onderzoek naar de opvattingen
van de Nederlandse bevolking over de maatschappelijke betekenis van religie. Die blijken vrij positief te zijn, maar vooral in relatie te staan met het
kerklidmaatschap. Een nieuwe (nationale) maatschappelijke kracht lijkt religie niet te zijn. Verder is in dit eerste nummer een boekbespreking opgenomen.
Twee van de drie artikelen zijn ook als lezing op het symposium ‘Spiritualiteit en secularisatie’ uitgesproken dat op 12 mei 2006 te Kampen werd
gehouden. Ook zo laat dit tijdschrift zien wat het wil bereiken. De redactie
hoopt natuurlijk nog meer lezingen te mogen publiceren, maar roept ook op
tot de inzending van andere bijdragen. Want er leeft niet alleen veel in religieus Nederland, ook wordt veel onderzoek gedaan dat niet de publieke aandacht krijgt, die het verdient.
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